เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๕/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี
ระหว่ างประเทศที่ สิ้นสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound
volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 68ก 69 72
และ 81ญ และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 29ก ถึง 29ข 81ฏ และ 81ฐ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่ น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การรับรูร้ ายการ

1
2
6
7

ต้นทุนเริ่มแรก
ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง

11
12

การวัดมูลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ

15

ส่วนประกอบของราคาทุน
การวัดมูลค่าของราคาทุน

16
23

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

29

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่
ค่าเสื่อมราคา
การด้อยค่า
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า

30
31
43
63
65

การตัดรายการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

67
73
80
81
82
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อกาหนดวิ ธีป ฏิบัติทางบั ญ ชีสาหรั บ รายการที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินจะได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับการลงทุน ของกิจการ
ในรายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึ้ นจากการลงทุ น ดัง กล่ า ว
ประเด็น หลั ก ในทางบั ญ ชี ส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ การรั บ รู้ รายการ
สิน ทรั พ ย์ การก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี การคิ ด ค่ า เสื่ อมราคา และการรั บ รู้ ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีท่ ีมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีท่ ีแตกต่างไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ จัดเป็ นประเภทถือไว้ เพื่ อขายตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
3.2
สินทรัพย์ชีวภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพื่ อการให้
ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ )) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล
แต่ไม่ถือปฏิบัติกบั ผลิตผลที่ เจริญเติบโตจากพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
3.3
การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากการสารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 6 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การส ารวจและการประเมิ นค่ า
แหล่งทรัพยากรแร่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
3.4
สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่ งคล้ ายคลึงกัน
3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

4

5

อย่ า งไรก็ต าม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ น
การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ทกี่ ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่ นอาจกาหนดให้ กิจการรับรู้ รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิธี
ซึ่ งแตกต่างไปจากที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการพิจารณารับรู้รายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ต ามสั ญ ญาเช่ า โดยใช้ เกณฑ์ ก ารโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ในสินทรั พย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่ าวการปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ น้ั น รวมทั้งการคิ ดค่ า เสื่ อมราคายั งคงต้ องถื อปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
กิจการที่ เลื อกใช้ วิธีราคาทุนสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นตามที่ กาหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ต้ องปฏิบัติตามวิธรี าคาทุนตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

คานิยาม
6

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
พืชเพื่อการให้ผลิตผล

หมายถึง พืชที่มีชีวิตซึ่ง:
1) ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต หรื อ เพื่ อจั ด หาซึ่ ง
ผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา
และ
3) มีความเป็ นไปได้ท่ ียากยิ่งที่จะขายเป็ นผลิตผล
ทางการเกษตร เว้น แต่ เ ป็ นการขายเศษซาก
ที่เป็ นผลพลอยได้
(ย่ อหน้าที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อมี
การประกาศใช้) บรรยายอย่ างละเอี ยดถึงค านิยาม
ของพืชเพื่อการให้ผลิตผล)

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จานวนเงินของสินทรัพย์ท่ ีรับรู ห้ ลังจากหักค่ าเสื่อม
ราคาสะสม และผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม
ของสินทรัพย์
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ราคาทุน

หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบแทนอื่ นที่
กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้
สินทรัพย์น้ นั มา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้ นั
หรือ ในกรณีท่ ีเกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจานวนที่แบ่งมา
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ท่ ีรบั รู เ้ มื่อเริ่มแรกตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่ น เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
(เมื่อมีการประกาศใช้)

จ านวนที่ คิ ด ค่ าเสื่ อม หมายถึง ราคาทุ นของสิ นทรัพย์หรื อมู ลค่ าอื่ นที่ ใช้แทนราคาทุ น
ราคา
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา

หมายถึง การปั นส่ วนจานวนที่ คิ ดค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
นั้น

มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดซึ่ งกิจการคาดว่าจะ
ได้ร ับจากการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์อย่ างต่ อเนื่อง
และจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน เมื่ อสิ้ นอายุ
การใช้ ประโยชน์หรื อที่ คาดว่ าจะเกิ ดเมื่ อมี การโอน
สินทรัพย์น้นั เพื่อชาระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อ
โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่าง
ผู ร้ ่ ว มตลาด ณ วัน ที่ วัด มู ล ค่ า (ดู ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ท่ ีสูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์

5
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ท่ ีมีตวั ตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1) มี ไ ว้ เ พื่ อใช้ ป ระโยชน์ใ นการผลิ ต ในการ
จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่ า หรื อ
เพื่อใช้ในการบริหารงาน และ
2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มู ลค่ า ยุติธ รรมหักต้นทุ น ในการขายของสิ น ทรัพ ย์
หรื อ มู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรัพ ย์น้ ัน แล้ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า
มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง จานวนเงินโดยประมาณที่ กิจการคาดว่ าจะได้รบั ใน
ปั จจุ บนั จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุน
ที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน
หากสิ นทรัพย์น้ นั มี อ ายุ และสภาพที่ คาดว่ าจะเป็ น
ณ วันสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์

อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ กิจ การคาดว่ าจะมีสิ นทรัพย์ไ ว้ใ ช้
หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่ น
ที่ คล้ายคลึ งกันซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับจาก
สินทรัพย์

การรับรูร้ ายการ
7
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9

กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
7.1
มีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ท่ ี กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
จากรายการนั้น และ
7.2
กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ทสี่ ารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ทใช้
ี่ ในการซ่ อมบารุงจะถูกรับรู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ เมื่ อรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคานิยามของที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้ าเงื่ อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดหน่วยในการวัดเพื่ อรับรู้รายการที่ เป็ น ที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ กาหนดว่ารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยรายการใดบ้ าง
6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

10

ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อม
หรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่ จะนารายการที่ ไม่มี นัยสาคัญ
หลายรายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่ องมือ และแม่พิมพ์มาบั นทึกรวมเป็ นสินทรัพย์รายการเดียว
แล้ วประยุกต์ใช้ เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
กิจการประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่ อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการ ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนเริ่ มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรือที่ เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างรายการ
ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และต้ น ทุ น ที่ เกิดขึ้น ในภายหลั งเมื่ อมีการต่ อเติม การเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว
ต้นทุนเริ่มแรก

11

กิจการอาจได้ มาซึ่ งรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
หรื อ สภาพแวดล้ อ ม การได้ มาซึ่ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่ า ว แม้ จะไม่ ได้ เป็ นการเพิ่ ม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่ มีอยู่ในปัจจุบัน
ของกิจการแต่ อาจเป็ นสิน ทรั พย์ที่กิจการจาเป็ นต้ องมีเพื่ อให้ กิจการสามารถได้ รั บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่ งรายการที่ ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วจึ ง เข้ าเงื่ อนไขการรั บรู้ รายการเป็ นสินทรั พย์เพราะท าให้ กิจการได้ รั บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อนที่
ื่ เกี่ ยวข้ องมากกว่ากรณีทกิี่ จการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว
ตัวอย่า งเช่ น โรงงานผลิ ตเคมีภัณ ฑ์ อาจติดตั้งเครื่ องควบคุ มระบบการผลิ ตสารเคมีใหม่เพื่ อ
ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดด้ า นการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มในการผลิ ต และการเก็บ รั ก ษาสารเคมี
ที่ เป็ นอันตราย ดังนั้นกิจการจึงรับรู้รายการที่ เกี่ ยวข้ องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้งนี้
เป็ นสิน ทรั พ ย์ เนื่ องจากกิจ การไม่ ส ามารถผลิ ตและขายเคมีภั ณ ฑ์ไ ด้ โ ดยปราศจากอุป กรณ์
ดังกล่ า ว อย่า งไรก็ตาม ให้ กิจการสอบทานมู ลค่ า ตามบั ญ ชีของทั้งสิน ทรั พย์ที่ติดตั้งใหม่แ ละ
สินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องถึงการด้ อยค่าที่ อาจเกิดขึ้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย
ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง
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ภายใต้ หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่ เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ทเกิ
ี่ ดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนเมื่ อเกิดขึ้น ต้ นทุนในการซ่อม
บารุงที่ เกิดขึ้นเป็ นประจามีองค์ประกอบหลักเป็ นต้ นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุส้ ินเปลือง และอาจ
รวมถึ งชิ้ นส่วนอะไหล่ ช้ ิ นเล็ก รายจ่ า ยดังกล่ า วมักมีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น “ค่า ซ่ อมแซมและ
บารุงรักษา” รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ
ตามระยะเวลาที่ กาหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจาเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจาก
7
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ใช้ งานไประยะหนึ่ ง หรืออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแทนเครื่ องตกแต่งภายในเครื่ องบิน เช่น เก้ าอี้และ
ห้ องครัวอาจต้ องเปลี่ ยนแทนหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่ องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพื่ อลดความถี่ ของการเปลี่ ยนแทนที่ จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ ยน
แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปลี่ ยนไปใช้ ผนังชนิดที่ ไม่ต้องมีการเปลี่ ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้
หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทเี่ กี่ ยวข้ องเมื่ อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้น
และเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้ รายการ กิจการตัดมู ลค่าตามบั ญชี ของชิ้ นส่วนที่ ถู กเปลี่ ยนแทน
ตามหลักการของการตัดรายการที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72)
กิจ การอาจจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบครั้ ง ใหญ่ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อค้ น หาข้ อ ผิ ด พลาด
ที่ อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่ อให้ รายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่ อง (เช่น กรณีของเครื่ องบิน) กิจการรับรู้
ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีทคงเหลื
ี่
อของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพครั้ง ใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็ นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้ นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูก
บันทึกไว้ ในรายการเกี่ ยวกับการได้ มาหรื อการก่อสร้ างสินทรั พย์หรื อไม่กต็ าม ในกรณีจาเป็ น
กิจ การอาจใช้ ประมาณการต้ นทุ น การตรวจสอบสภาพในลั กษณะคล้ า ยคลึ งกัน ที่ อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเป็ นข้ อบ่ งชี้ที่ช่วยในการกาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพ
ที่ รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนสินทรัพย์เมื่ อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ
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กิจการต้องวัดมู ลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ ีเข้าเงื่อนไขการรับรูร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
ส่วนประกอบของราคาทุน

16

ราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ า และภาษีซ้ ือที่ เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวน
ที่ ได้ รับคืนจากผู้ขาย
16.2 ต้ น ทุ น ทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ด หาสิน ทรั พย์ เ พื่ อให้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ใ น
สถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ นทุนที่ ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ ตั้งของ
สินทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการที่ เกิดขึ้นเมื่ อกิจการได้ สินทรั พย์น้ันมาหรื อ
เป็ นผลจากการใช้ สิน ทรั พย์น้ั น ในช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ต่า งๆ ที่ มิใช่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
8
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18

19

20

ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ นทุ นผลประโยชน์ ของพนักงาน (ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ที่ เกิดขึ้น
โดยตรงจากการก่อสร้ างหรือการได้ มาซึ่ งรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่ มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
17.5 ต้ นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก
มูลค่าสิ่ งตอบแทนสุทธิทได้
ี่ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ ผลิตได้ ในช่ วงการเตรียม
ความพร้ อมของสิ นทรั พย์ เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น
สินค้ าตัวอย่างที่ ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) สาหรับต้ นทุนที่ เกิดขึ้นจากภาระผูกพันของกิจการในการรื้อ การขนย้ าย และ
การบู ร ณะสถานที่ ตั้ งของสิน ทรั พ ย์ซึ่งเกิด ขึ้น จากการที่ กิจการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิน ทรั พย์น้ั น
ในการผลิตสินค้ าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ งสาหรับภาระผูกพันจากต้ นทุนที่ เกิดขึ้นตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิน ค้ า คงเหลื อ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ อง
รั บ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า ตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ตัวอย่างของต้ นทุนที่ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งในราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
19.3 ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
การรับรู้ต้นทุนที่ เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ
สิ้น สุด เมื่ อสิน ทรั พ ย์น้ั น อยู่ ใ นสถานที่ และสภาพที่ พร้ อ มจะใช้ ง านได้ ตามความประสงค์ข อง
ฝ่ ายบริ ห าร ดั ง นั้ น ต้ น ทุ น ที่ เกิด ขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การน าสิน ทรั พ ย์ ม าใช้ ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ทแี่ ตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่าง
ของต้ นทุนที่ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นในขณะที่ สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์
ของฝ่ ายบริหาร แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงาน
ในระดับที่ ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
9
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20.2

21

22

22ก

ผลขาดทุ น จากการดาเนิ น งานเริ่ มแรก เช่ น ผลขาดทุ น ที่ เกิด ขึ้น ระหว่ า งการสร้ า ง
ความต้ องการในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่ หรือการจัดโครงสร้ างการดาเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กิจการ
กิจการอาจดาเนินการบางอย่างที่ เกี่ ยวข้ องกับ การก่อสร้ างหรื อการพัฒนารายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ แต่ไม่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้
งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การดาเนินการเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรื อระหว่ าง
กิจกรรมการก่อสร้ างหรือการพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่าสถานที่
ที่ จะใช้ ก่อสร้ างอาคารในอนาคตเป็ นที่ จอดรถจนกว่าการก่อสร้ างจะเริ่ มต้ นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้
สถานที่ ดังกล่าวเป็ นที่ เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่ จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่ และ
สภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร ดังนั้น กิจการจึงรับรู้รายได้ และ
ค่าใช้ จ่า ยที่ เกี่ ยวข้ องจากการดาเนินงานที่ ไม่ใช่ กิจกรรมหลั ก ในกาไรหรื อขาดทุน และรวมถึง
การจัดประเภทรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องตามลาดับ
กิจการวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้ นทุน
ของสินทรั พย์ที่กิจการได้ มา หากกิจการผลิ ตสินทรั พย์ที่คล้ ายกันออกขายในการด าเนิ นธุรกิจ
ตามปกติ ต้ นทุนของสินทรัพย์ทสร้
ี่ างเองมักเท่ากับต้ นทุนของสินค้ าที่ ผลิตเพื่ อขาย (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ดังนั้น ต้ นทุน
ของสินทรัพย์จึงไม่รวมกาไรที่ เกิดขึ้นภายในกิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือ
ทรัพยากรอื่ นที่ สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้ างสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้ นามารวมเป็ นราคาทุน
ของสินทรั พย์ที่สร้ างขึ้นใช้ เอง การรั บรู้ ดอกเบี้ยเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของสินทรั พย์
ที่ สร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
พืชเพื่ อการให้ ผลิตผลให้ ใช้ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี เช่นเดียวกับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ กิจการสร้ างขึ้นเองก่อนที่ รายการดังกล่าวจะอยู่ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น การอ้ างอิงถึง ‘การก่อสร้ าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ จาเป็ นเพื่ อเพาะปลูกและดูแลพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลก่อนที่
พื ชเพื่ อการให้ ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของ
ฝ่ ายบริหาร
การวัดมูลค่าของราคาทุน

23

ต้ นทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่ เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่ รับรู้รายการ
หากมีการขยายกาหนดการชาระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้ สินเชื่ อตามปกติ กิจการรับรู้
ผลต่างระหว่างราคาที่ เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงินทั้งหมดที่ จ่ายชาระเป็ นดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาการได้ รับสิน เชื่ อนั้น เว้ นแต่กิจการรั บรู้ดอกเบี้ยดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตาม
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24

25

26

บัญชี ของสินทรั พย์ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการอาจได้ รั บรายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ หนึ่ งรายการหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ ยนกับรายการสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินหรือแลกเปลี่ ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่ เป็ น
ตั วเงิ นและไม่ เป็ นตั วเงิ น ข้ อพิ จารณาที่ จะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นข้ อพิ จารณาส าหรั บกรณี การแลกเปลี่ ยน
สินทรั พย์ ที่ ไม่ เป็ นตั วเงิ นกับสินทรั พย์ ที่ ไม่ เป็ นตั วเงิ นอื่ น อย่ างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุ กต์ ใช้
ข้ อพิ จารณาดังกล่ าวกับ การแลกเปลี่ ยนทุกกรณีที่กล่ าวไว้ ได้ กิจการวัดมูลค่ าต้ นทุน ของที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ที่ ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีใด
กรณีหนึ่ งดังต่อไปนี้
24.1 รายการแลกเปลี่ ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาและสินทรัพย์ทนี่ าไปแลก
ได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยนได้ ในทันที หากสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาไม่ได้ วัด มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยน
ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากระดับ
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่ าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่ อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลัก ษณะ (ความเสี่ ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงิน สดที่ ได้ รั บ จาก
สินทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ ยนท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า เฉพาะกิ จการในส่ วนของ
การดาเนินงานที่ ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ ยน และ
25.3 ความแตกต่างในย่อหน้ าที่ 25.1 หรื อ 25.2 มีนัยสาคัญเมื่ อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทแี่ ลกเปลี่ ยน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่ มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ ยน
จากกระแสเงิน สดหลั งหั กภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดังกล่ าวอาจเห็นได้ ชัดเจนโดยกิจการไม่ จาเป็ น
ต้ องคานวณอย่างละเอียด
กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่างน่าเชื่ อถือ หากเข้ าเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วง
ของประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่ อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
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27

28

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ที่ได้ มาหรื อสินทรั พย์ที่น าไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่ างน่ าเชื่ อถื อ กิจการวั ดมู ลค่ าราคาทุ นของสินทรั พย์ที่ได้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์
ที่ น าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ที่มู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ที่ ได้ มานั้ นมีหลั กฐานสนั บสนุ น
ที่ ชัดเจนกว่า
ต้ น ทุ นของรายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ที่ถือครองโดยผู้ เช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า การเงิน ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ )
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่ องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชี
สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29

กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดไว้ในย่อ หน้าที่ 30 หรื อ
วิธีการตีราคาใหม่ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้อ งใช้นโยบายการบัญชี
เดียวกันสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน

29ก –
29ข (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
วิธีราคาทุน
30

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ กิ จการต้องแสดงรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์น้ นั ด้วยราคาทุ นหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
สะสมของสินทรัพย์
วิธีการตีราคาใหม่

31

32
33

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ หากที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์น้ นั สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว
ด้วยราคาที่ตีใหม่ คือ มู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่ าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่
อย่างสม่าเสมอพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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34

35

36

37

ความถี่ ในการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กับการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ทมี่ ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีทมี่ ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเี่ คยมีการตีราคาใหม่
ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ ง
มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ บ างรายการอาจมี ความผั นผวนและมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมีนั ยส าคั ญ จนทาให้ กิจ การจ าเป็ นต้ องตีร าคาใหม่ ทุกปี อย่ า งไรก็ตาม
การตี ร าคาบ่ อ ยครั้ ง ไม่ จ าเป็ นส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสาคัญ ในกรณีดังกล่ าว อาจจาเป็ นต้ องตีราคาใหม่ทุก 3 หรื อ 5 ปี
ถือว่าเพียงพอ
เมื่ อมีการตีราคารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
เป็ นราคาที่ ตีใหม่ โดย ณ วั น ที่ ตีร าคาใหม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติกับรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมในลักษณะที่ สม่าเสมอกับการตีราคา
ใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ ตัวอย่างเช่ น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ น
สัดส่วนกับการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันที่ ตีราคาใหม่
จะถูกปรั บ ปรุงให้ เท่ากับผลต่า งระหว่ างมูลค่าตามบัญชีก่อนหั กค่าเสื่ อมราคาสะสม
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือ
35.2 นาค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
จานวนเงินที่ เป็ นผลจากรายการปรั บปรุงอันเกิดจากปรั บ ยอดค่ า เสื่ อมราคาสะสมให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ที่ เพิ่ มขึ้นหรือลดลงที่ จะถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39
และ 40
หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการที่เลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
ประเภทของที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ หมายถึง กลุ่ มของสินทรั พย์ที่มีลักษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่ คล้ ายคลึงกันต่อการดาเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่ งประเภทของที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ได้ แก่
37.1 ที่ ดิน
37.2 ที่ ดินและอาคาร
37.3 เครื่ องจักร
37.4 เรือ
37.5 เครื่ องบิน
37.6 ยานพาหนะ
37.7 เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
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38

39

40

41

42

37.8 อุปกรณ์สานักงาน และ
37.9 พืชเพื่ อการให้ ผลิตผล
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้
เพื่ อมิให้ มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่ อมิให้ มูลค่าของสินทรัพย์ทแี่ สดง
อยู่ในงบการเงินมีท้ังต้ นทุ นและราคาที่ ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจ
ทยอยตีราคาสินทรัพย์ทจัี่ ดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรั พย์ประเภทนั้น
จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ทตี่ ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่ เป็ นปัจจุบัน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั เพิ่มขึ้ น กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ท่ ีเพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
และรับรูจ้ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
อย่ างไรก็ตาม กิ จการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นเพิ่มจากการตี ราคาใหม่ นี้ในกาไรหรื อ ขาดทุ นไม่ เ กิ น
จานวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ลดลง กิจการต้องรับรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวน
ที่ไม่ เ กินยอดคงเหลื อ ด้านเครดิตที่ มีอ ยู่ ใ นบัญชี “ส่ ว นเกินทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์”
ของสิ นทรัพ ย์รายการเดีย วกันนั้น โดยการรับ รู ส้ ่ ว นที่ ลดลงในก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น
จะมีผลทาให้บญ
ั ชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่ วนของเจ้าของ
ลดลงตามไปด้วย
กิจการอาจโอนส่วนเกินทุ นจากการตีราคารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ รวมอยู่ ในส่วนของ
เจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรั พย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุน
ทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่ อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ กจิ การใช้ งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน
ไปยังกาไรสะสม ในกรณีน้ ีจานวนของส่วนเกินทุนที่ โอนไปยังกาไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่าง
ค่าเสื่ อมราคาที่ คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทตีี่ ราคาใหม่กับค่าเสื่ อมราคาที่ คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสม
ไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
กิจการรับรู้รายการและเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ ามี) จากการตีราคาใหม่ สาหรับ
รายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ โดยปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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ค่าเสื่อมราคา
43
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กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
กิ จ การปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ เริ่ มแรกของรายการที่ เป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไปยั ง
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นที่ มี นั ย ส าคั ญ ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น และคิ ด ค่ า เสื่ อมราคาแยกจากกั น
เช่ น กิจการอาจแยกคิดค่าเสื่ อมราคาโครงเครื่ องบินและเครื่ องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการ
จะเป็ นเจ้ า ของเครื่ องบินนั้น เองหรื อเป็ นเครื่ องบิ นตามสัญญาเช่ า การเงิน ในทานองเดียวกัน
หากกิจการได้ มาซึ่ งรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอื่นเช่าภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน
กล่าวคือกิจการเป็ นผู้ให้ เช่า อาจเป็ นการเหมาะสมที่ กิจการจะคิดค่าเสื่ อมราคาจากต้ นทุนของ
รายการดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่ น เพื่ อให้ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่ าวสะท้ อนถึง
ผลที่ ดีและผลที่ ไม่ดีของอายุของสัญญาเช่าเมื่ อเทียบกับในตลาด
หากส่วนประกอบที่ มีนัยสาคัญของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ ประโยชน์และ
ใช้ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่ งของสินทรั พ ย์รายการเดียวกัน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่ อคิดค่าเสื่ อมราคา
ในกรณี ที่กิจการคิ ดค่ าเสื่ อมราคาส่ วนประกอบบางส่วนของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์
แยกจากกัน กิจการต้ องคิดค่าเสื่ อมราคาส่วนประกอบอื่ นๆ ที่ เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้ วย
ส่วนที่ เหลือประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ ไม่มีนัยสาคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบ
ต่ างๆ จะมี รู ปแบบและอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ แตกต่ างกั น กิ จการอาจคิ ดค่ า เสื่ อมราคาของ
ส่วนประกอบที่ เหลื อ โดยใช้ วิ ธีก ารประมาณซึ่ งเป็ นตั วแทนอัน เที่ ยงธรรมที่ สะท้ อนถึงรู ปแบบ
การใช้ ประโยชน์และ/หรืออายุการใช้ ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่ อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์ รายการหนึ่ งแยกจากกัน
แม้ ว่าต้ นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยสาคัญเมื่ อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น
กิจการต้องรับรูค้ ่ าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวดในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นกรณีท่ ีตอ้ ง
นาค่าเสื่อมราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
โดยปกติกิจการจะรั บรู้ค่าเสื่ อมราคาที่ เกิดขึ้นในแต่ละงวดในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
ในบางครั้ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าว
ในการผลิตสินทรัพย์อนื่ ในกรณีน้ ี ค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ทเี่ กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่ งในต้ นทุน
ของสิ น ทรั พ ย์ อื่ นดั ง กล่ า วและรวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ อื่ นนั้ น
เช่น ค่าเสื่ อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนแปลงสภาพของ
สินค้ าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )) ในทานองเดียวกัน ค่าเสื่ อมราคาของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในกิจกรรม
การพั ฒนาถือเป็ นส่วนหนึ่ งในต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ กิจการอาจรับรู้ตามข้ อกาหนด
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ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา
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กิจการต้องปั นส่ วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการต้องทบทวนมู ล ค่ าคงเหลือ และอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อ ย่ างน้อยที่ สุ ด
ทุ กสิ้ นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ ามู ลค่ าคงเหลื อและอายุ การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
แตกต่ า งไปจากที่ ได้ป ระมาณไว้ กิ จ การต้อ งถื อ ว่ า การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นนั้น เป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่ งต้อ งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)
แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่ อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์
จานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ ต้องเป็ นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ มั ก เป็ นจ านวนที่ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น มู ล ค่ า คงเหลื อ จึ ง ไม่ มี
สาระสาคัญในการคานวณจานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพิ่ มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงตา่ กว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
การคิ ด ค่ า เสื่ อมราคาของสิ น ทรั พ ย์ จ ะเริ่ มต้ นเมื่ อสิ น ทรั พ ย์ น้ั น พร้ อมใช้ งาน กล่ า วคื อ
เมื่ อสิน ทรั พ ย์อ ยู่ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร
การคิดค่าเสื่ อมราคาจะสิ้นสุดเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ั น หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ัน
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่ถื อ ไว้ เพื่ อขาย (หรื อรวมไว้ ในกลุ่ มสิน ทรั พย์ที่จะจาหน่ า ยซึ่ งจั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แล้ วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์เมื่ อกิจการไม่ได้ ใช้ งาน
สินทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้ งานประจา เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันได้ คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวน
แล้ ว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีปริ มาณการใช้ ค่าเสื่ อมราคา
อาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่ อไม่มีการผลิต
โดยหลักการแล้ ว กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยอื่ น เช่น ความล้ าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชารุดเสียหายที่ เกิดขึ้นในขณะที่
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หยุ ดใช้ งานสิ นทรั พย์ มั กท าให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ จะได้ รั บจากสิ นทรั พย์ น้ั น ลดลง ดั งนั้ น
ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ ที่คาดว่ า จะได้ รับ จากการใช้ สิน ทรั พย์โดยประเมิน จากกาลั งการผลิ ตหรื อ
ผลผลิตที่ คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
56.2 การชารุดเสียหายทางกายภาพที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่างๆ ในการดาเนินงาน
เช่ น จานวนผลั ดในการใช้ สิน ทรั พย์แ ละแผนการซ่ อมแซมและบารุ งรั กษา รวมทั้ง
การดูแลและบารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่ หยุดใช้ งานสินทรัพย์
56.3 ความล้ า สมั ย ทางด้ า นเทคนิ ค หรื อ ทางพาณิ ช ย์ ซึ่ งเกิ ด จากการเปลี่ ยนแปลงหรื อ
การปรับปรุงการผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรือบริการ
ซึ่ งเป็ นผลผลิตจากสินทรัพย์น้ัน การลดลงที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของ
รายการสินค้ าที่ มีการผลิตโดยใช้ สินทรัพย์น้ัน อาจบ่งชี้ถึงความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิค
หรือทางพาณิชย์ของสินทรัพย์น้ันที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งอาจจะสะท้ อนถึงการลดลงของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์น้ัน
56.4 ข้ อก าหนดทางกฎหมายหรื อข้ อจากัดอื่ นที่ คล้ ายคลึ งกันในการใช้ สินทรั พย์ เช่ น การสิ้นสุด
อายุของสัญญาเช่าที่ เกี่ ยวข้ อง
อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ทกี่ ิจการคาดว่าจะได้ รับจาก
สินทรั พย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริ หารสินทรั พย์โดยการจาหน่ ายสินทรั พย์หลังจากใช้ งาน
สิน ทรั พ ย์ ไ ประยะหนึ่ งหรื อ หลั ง จากได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิน ทรั พ ย์
แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ดั ง นั้ น อายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ จึ งอาจสั้นกว่ าอายุ การใช้ ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรั พย์เป็ นการใช้ ดุลยพิ นิจซึ่ งต้ องอาศั ย
ประสบการณ์ของกิจการจากการใช้ สนิ ทรัพย์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน
ที่ ดินและอาคารเป็ นสิน ทรั พย์ที่แยกจากกันได้ และบันทึกแยกจากกัน แม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน
ที่ ดิ น จะมี อายุ การใช้ ประโยชน์ ไม่ จ ากั ดจึ งไม่ จ าเป็ นต้ องคิ ดค่ าเสื่ อมราคา ยกเว้ นในบางกรณี
เช่ น เหมืองแร่ ที่ทาบนผิวดิน หรื อพื้ นที่ ที่ ใช้ สาหรั บการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ ป ระโยชน์
ที่ จ ากัด จึ งเป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่เสื่ อมสภาพได้ การเพิ่ มขึ้ นของมู ลค่ า ที่ ดิน ซึ่ งเป็ นที่ ตั้ ง ของอาคาร
ไม่มีผลกระทบต่อการกาหนดจานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของอาคาร
หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนที่ ดิน
กิจการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรั บต้ นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จาก
ต้ น ทุ น นั้ น ในบางกรณี ที่ ดิ น อาจมี อายุ การใช้ ป ระโยชน์ จากัด จึ งต้ องมี การคิด ค่ า เสื่ อมราคา
ในลักษณะที่ สะท้อนให้ เห็นถึงประโยชน์ทจี่ ะได้ รับจากที่ ดินดังกล่าว
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

60

วิ ธี การคิ ดค่ าเสื่ อมราคาที่ ใช้ต อ้ งสะท้อ นรู ปแบบของประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
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62

62ก

กิจการต้องทบทวนวิ ธีการคิ ดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่ างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และหากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้นั เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อ
สะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)
กิจการสามารถใช้ วิธีก ารคิดค่าเสื่ อมราคาซึ่ งมีหลายวิธีปั นส่วนจานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทาให้ ค่าเสื่ อมราคา
มีจ านวนคงที่ ตลอดอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ หากมู ลค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น
ไม่เปลี่ ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาให้ ค่าเสื่ อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์ วิธจี านวนผลผลิตมีผลทาให้ ค่าเสื่ อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่ คาดว่า
จะได้ รั บ จากสิน ทรั พ ย์ กิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธีคิ ด ค่ า เสื่ อมราคาที่ สะท้ อ นรู ป แบบของประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จที่ คาดว่ าจะได้ รั บในอนาคตจากสิ นทรั พย์ ให้ ใกล้ เคี ยงที่ สุ ดและต้ องใช้ อย่ างสม่าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
จากสินทรัพย์น้ันเปลี่ ยนไป
วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อมราคาที่ อิ ง จากรายได้ ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมที่ รวมถึ ง การใช้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ นวิ ธี
ที่ ไม่เหมาะสม รายได้ ทเี่ กิดจากกิจกรรมที่ รวมถึงการใช้ สินทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้ อนถึงปัจจัยอื่ น
นอกเหนือจากการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้ จะถูกกระทบโดย
ปัจจัยนาเข้ าอื่ น และกระบวนการอื่ น กิจกรรมการขาย และการเปลี่ ยนแปลงในปริมาณขายและ
ราคา ราคาซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของรายได้ อาจถู กกระทบโดยภาวะเงิ นเฟ้ อซึ่ งไม่ ได้ มี ความเกี่ ยวข้ อง
กับวิธกี ารที่ กจิ การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
การด้อยค่า

63

64

ในการกาหนดว่ารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่าหรือไม่ ให้ กิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บดั งกล่ าว อธิบายวิ ธีที่ กิ จการใช้ ในการทบทวนมู ลค่ า
ตามบัญชีและการกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเมื่ อใดที่ กิจการรับรู้หรือ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า
65
66

ค่ าชดเชยที่กิจการได้รบั จากบุ คคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ท่ ี เกิดการ
ด้อยค่า สูญหาย หรือเลิกใช้ตอ้ งนามารวมในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่าหรื อ ผลขาดทุ น ของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ สิทธิเรี ยกร้ อง
ที่ จะได้ รับค่าชดเชยจากบุคคลที่ สาม และการซื้อหรือการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่ อการเปลี่ ยนแทน
ในภายหลั ง ถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิจ ที่ แยกจากกัน และต้ องบั น ทึกบั ญ ชี แ ยกจากกัน
ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่าของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
66.2 การตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทเลิ
ี่ กใช้ งานหรือจาหน่ายไป ให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
66.3 ค่าชดเชยที่ ได้ รับจากบุคคลที่ สามสาหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทมี่ ีการด้ อยค่า
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้ นามารวมในการคานวณกาไรหรือขาดทุนเมื่ อกิจการมีสิทธิได้ รับ
ค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทเี่ กิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้ าง
เพื่ อเปลี่ ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การตัดรายการ
67

68

68ก

กิจการต้องตัดรายการมู ลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี
เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือ
การจาหน่ายสินทรัพย์
กิจการต้องรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อ กิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ นั (ยกเว้นกรณีท่ ี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีของการขายและเช่ ากลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภทผลกาไรที่เกิดขึ้ นจาก
การตัดรายการเป็ นรายได้หลัก
อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทถืี่ อไว้ เพื่ อให้ เช่าที่ เกิดขึ้น
เป็ นปกติ และเป็ นไปตามลั กษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติ ของกิ จการ กิ จการต้ องโอนสิ นทรั พย์
ดั งกล่ าวไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้ าคงเหลื อด้ วยมู ลค่ าตามบั ญชี ณ วั นที่ สิ นทรั พย์ ดั งกล่ าว
ได้ ส้ ินสุดการให้ เช่ าและถือ ไว้ เพื่ อขาย โดยเงินที่ ได้ รั บจากการขายสินทรั พย์ดังกล่ าวต้ องรั บ รู้
เป็ นรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับ
19

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

69

70

71
72

ลูกค้า ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่
หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับ
สินทรั พย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการซึ่ งได้ โอนไปเป็ น
สินค้ าคงเหลือ
การจาหน่ายรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) วันที่ ของการจาหน่ายรายการที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ คือวันที่ ผ้ ูรับมีอานาจควบคุมรายการนั้นตามข้ อกาหนดสาหรับพิจารณาว่า
เมื่ อใดภาระผูกพันที่ ปฏิบัติจะเสร็จสิ้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า ให้ กิจการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับการจาหน่ายสินทรัพย์โดยการ
ขายและเช่ากลับคืน
ภายใต้ หลักการรับรู้รายการที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 7 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทน
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชี ให้ กิจการตั ดรายการมู ลค่ าตามบั ญชี
ของส่วนประกอบที่ ถูกเปลี่ ยนแทน โดยไม่คานึงว่าส่วนประกอบที่ ถูกเปลี่ ยนแทนนั้นได้ มีการคิด
ค่าเสื่ อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถกาหนด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ ถูกเปลี่ ยนแทนได้ กิจการอาจใช้ ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทน
เป็ นตั วบ่ งชี้ ถึ ง ต้ น ทุ น ของส่ ว นประกอบที่ ถู กเปลี่ ยนแทนในขณะที่ กิจการได้ ม าหรื อ ก่อ สร้ า ง
ส่วนประกอบที่ ถูกเปลี่ ยนแทนนั้น
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนสุทธิท่ ีได้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้น
จานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ ถูกรวมอยู่ในผลกาไรหรื อขาดทุนที่ เกิดจากการตัดรายการที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ตามข้ อกาหนดของการกาหนดราคาของรายการในย่อหน้ าที่ 47 ถึง 72
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า
การเปลี่ ยนแปลงในภายหลังสาหรับจานวนเงินโดยประมาณของสิ่ งตอบแทนที่ รวมอยู่ในผลกาไร
หรื อ ขาดทุนต้ องถื อปฏิบัติตามข้ อกาหนดสาหรั บการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า

การเปิ ดเผยข้อมูล
73

กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกข้อในงบการเงินสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท
73.1 เกณฑ์การวัดมู ลค่ าที่ ใช้ก าหนดมู ลค่ าตามบัญชี ก่ อนหักค่ าเสื่ อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้
73.3 อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
20
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73.4

74

มู ลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์)
ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดที่แสดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ ีเพิ่มขึ้ น
73.5.2 มู ลค่ าของสิ นทรัพย์ท่ ี จัดประเภทเป็ นที่ ถือไว้เพื่อขายหรื อรวมไว้ในกลุ่ ม
สินทรัพย์ท่ ีจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์
ไม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อขายและการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก (เมื่ อมี
การประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ ีได้มาจากการรวมธุรกิจ
73.5.4 การเพิ่ มขึ้ นหรื อ ลดลงของสิ นทรัพ ย์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการตี ราคาใหม่
ตามย่ อหน้าที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรู ห้ รื อกลับรายการบัญชี
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ตามที่ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
73.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรหรื อขาดทุ นตามที่ ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
73.5.7 ค่าเสื่อมราคา
73.5.8 ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก
สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ใ นการด าเนิน งานเป็ นสกุ ลเงิ น ที่ กิ จ การใช้เ สนอรายงาน
รวมถึ ง การแปลงค่ า หน่ ว ยงานต่ า งประเทศให้ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ใ น
การนาเสนองบการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน และ
73.5.9 การเปลี่ยนแปลงอื่น
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ด้วย
74.1 จ านวนและข้อ จ ากัด ที่ มี อยู่ ในกรรมสิ ท ธิ์ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ท่ ี ใช้เป็ น
หลักประกันหนี้ สิน
74.2 จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่ รับ รู เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่ง ของมู ลค่ า ตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น
อาคารและอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
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74.3

75

76

77

จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และ
74.4 จานวนค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่มีการด้อยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่ งรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณี
ที่ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาและการประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่ องที่
ต้ องใช้ ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิ ดเผยวิธีการที่ ใช้ และอายุการใช้ ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา
ค่าเสื่ อมราคาจะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่ อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีทฝี่ ่ ายบริหารเลือกใช้
และทาให้ สามารถเปรียบเทียบข้ อมูลกับของกิจการอื่ นได้ และด้ วยเหตุผลที่ คล้ ายคลึงกันกิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่ อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่ อมราคานั้นจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วน
หนึ่ งของต้ นทุนของสินทรัพย์อนื่ ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
กิจการเปิ ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทมี่ ีผลกระทบ
ในงวดปั จจุบันหรือที่ คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสาหรับรายการที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการในเรื่ องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ นทุ นในการรื้ อ การขนย้ าย หรื อการบูร ณะรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
76.3 อายุการใช้ ประโยชน์ และ
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่ อมราคา
หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการ
ต่อไปนี้ เพิ่มเติมจากรายการที่เปิ ดเผยตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)
77.1 วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงที่ว่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.5 ส าหรับ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ท่ ี แต่ ล ะประเภทมี ก ารตี ร าคาใหม่ ใ ห้เ ปิ ดเผย
มูลค่าตามบัญชีท่ ีควรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์ ซึ่ งกิ จการต้องแสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ของส่ วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่ างงวด และข้อจากัดในการจ่ ายส่ วนเกินทุนนั้น
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
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78

79

กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้ อยค่าตามที่ ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) เพิ่ มเติมจากข้ อมูลที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
ผู้ใช้ งบการเงินอาจพบว่าข้ อมูลต่อไปนี้เกี่ ยวข้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทกี่ จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของ
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งปลดจากการใช้ งานประจาและยังไม่ได้
จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ ที่ ถื อไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยนที่ ถื อไว้ เพื่ อขายและการด าเนิ นงาน
ที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
79.4 ในกรณี ที่กิจ การเลื อ กใช้ วิ ธีร าคาทุ น มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงสนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยจานวนดังกล่าว

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
80
80ก
80ข
80ค

(ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

วันถือปฏิบตั ิ
81

81ก
81ข
81ค
81ง
81จ
81ฉ
81ช

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อนวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าที่ ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
กิจการต้ องปฏิบั ติ ตามการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวโดยวิ ธีปรั บย้ อนหลั งตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
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81ซ
81ฌ
81ญ

81ฎ
81ฏ
81ฐ

ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการน าไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 68ก 69 และ 72 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82
83

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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