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บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยให้ 

ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) 

บทน า 2 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เหน็สมควรให้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ฉบับที่ 32 เดิม) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงบังคับใช้มาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 

2542 เพ่ือลดจ านวนทางเลือก ความซ า้ซ้อน และความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนภายในมาตรฐาน

การบัญชี และเพ่ือให้มีข้อก าหนดเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552 

ซ่ึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

บทน า 3 วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) น้ีถือเป็น

การปรับปรุงภายใต้ขอบเขตจ ากัด โดยก าหนดแนวทางและค าอธิบายเพ่ิม เติมเกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติในบางเร่ือง คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาแก้ไขหลักการพ้ืนฐานในเร่ืองการบัญชี

ส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามที่กล่าวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม) 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

บทน า 4 การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) สรุปได้ดังน้ี 

ขอบเขต 

บทน า 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องใช้หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาหรือรักษาสภาพของ (ก) สินทรัพย์ชีวภาพ 

และ (ข) สัมปทานเหมืองแร่ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้ 

การรบัรูร้ายการ – ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั 

บทน า 6 กจิการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกดิขึ้นตามหลักการ

ของการรับรู้รายการโดยทั่วไป ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือ

ก่อสร้างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การ

เปล่ียนแทนส่วนประกอบต่างๆ หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการไว้ 2 ประการ โดยกิจการต้องน าหลักการ

ของการรับรู้รายการประการที่ 2 (มีต้นทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่าง

น่าเช่ือถือ) มาถือปฏบัิติกบัต้นทุนที่เกดิข้ึนในภายหลัง 
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การวดัมูลค่าเมื่อรบัรูร้ายการ – ตน้ทุนในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสภาพ

ของสินทรพัย ์

บทน า 7 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะ

สภาพของสินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้ นจากการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี ต้นทุนของสนิทรัพย์น้ันยังรวมถึงต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะสภาพ

ของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนอันเป็นผลจากการใช้ประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ันในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิต

สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดให้กิจการรับรู้เฉพาะ

ต้นทุนที่เป็นผลต่อเน่ืองจากการติดต้ังสนิทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ – รายการแลกเปลีย่นสินทรพัย ์

บทน า 8 กิจการต้องวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงกิจการได้รับจากการแลกเปล่ียนกับ

รายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่เป็นตัวเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีที่การแลกเปล่ียนน้ันไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ 

ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมเว้นแต่กรณีที่สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียนเป็นสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ – วิธีการตีราคาใหม่ 

บทน า 9 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการอาจแสดงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่ โดยราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสมของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนในภายหลัง การใช้วิธีการตีราคาใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้มีเง่ือนไขว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่าง

น่าเช่ือถือหรือไม่ 

ค่าเสือ่มราคา – หนว่ยของการวดั 

บทน า 10 กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม)  

ไม่ได้กล่าวถึงข้อก าหนดดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง 

ค่าเสือ่มราคา - จ านวนท่ีคิดค่าเสือ่มราคา 

บทน า 11 กจิการต้องวัดมูลค่าคงเหลือของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยจ านวนที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ประหน่ึงว่าสินทรัพย์มีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น

เมื่อสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้ระบุว่า

มูลค่าคงเหลือจะต้องหมายถึงมูลค่าดังกล่าวหรือมูลค่าซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สนิทรัพย์ ณ วันสิ้นสดุอายุการใช้งานจริง ปรับปรุงด้วยผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ 
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ค่าเสือ่มราคา – ระยะเวลาในการคิดค่าเสือ่มราคา 

บทน า 12 กิจการต้องเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้งาน 

และยังคงต้องคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปจนกว่ากิจการได้ตัดสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี แม้ว่า

กจิการจะหยุดใช้งานสนิทรัพย์ในรอบระยะเวลาดังกล่าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับ

ที่ 32 เดิม) ไม่ได้ก าหนดเวลาเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ แต่ก าหนดให้กิจการหยุดคิด

ค่าเสื่อมราคาเมื่อกจิการหยุดใช้งานสนิทรัพย์ และถือสนิทรัพย์น้ันไว้เพ่ือรอจ าหน่าย 

การตดัรายการ – วนัที่ตดัรายการสินทรพัย ์ 

บทน า 13 กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการจ าหน่ายออกไป  

ณ วันที่เป็นไปตามเง่ือนไขของการขายสินค้าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้

ก าหนดให้กิจการใช้เง่ือนไขดังกล่าวในการก าหนดวันที่ตัดมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ที่ถูกจ าหน่าย 

บทน า 14 กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หาก

กิจการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าว และรวมต้นทุนในการเปล่ียนแทนที่เกิดข้ึนเป็น            

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) 

ไม่ได้ก าหนดให้ใช้หลักการตัดรายการข้างต้นกบัส่วนประกอบที่ได้เปล่ียนแทน แต่หลักการรับรู้

รายการส าหรับรายจ่ายภายหลังการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16  

(ฉบับที่ 32 เดิม) ห้ามมิให้รวมต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การตดัรายการ – การจดัประเภทรายการผลก าไร 

บทน า 15 กจิการต้องไม่จัดประเภทผลก าไรที่เกดิข้ึนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นรายได้

หลักจากการด าเนินงาน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ฉบับที่ 32 เดิม) ไม่ได้มีการ

ก าหนดในเร่ืองน้ี   
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 82 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณีที่ไม่ได้ให้               

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

วตัถุประสงค ์

1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการในรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว ประเดน็หลักในทางบัญชี

ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าตามบัญชี 

การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้กรณี 

ทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้         

เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

3.2  สนิทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))  

3.3  การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่) หรือ 

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นซ่ึงไม่สามารถทดแทนได้  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

หรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้วย  
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4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีซ่ึง

แตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามสญัญาเช่าโดยใช้เกณฑก์ารโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณี

ดังกล่าว การปฏบัิติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันรวมทั้งการคิด

ค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

5. กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จะต้องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

ค านยิาม 

6. ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ มูลค่าของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหกัค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป 

หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให้

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาที่ไดสิ้นทรัพย์น ั้นมา 

หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น หรือหากเป็นไปได ้

ใหร้วมถงึจ านวนทีแ่บ่งมาเป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่รบัรู ้

เมือ่เริ่มแรกตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่2 เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

จ านวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือมูลค่าอื่นทีใ่ชแ้ทนราคาทุนหกั

ดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ      การปันส่วนจ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาของสินทรพัยอ์ย่าง

มีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง 

และจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ ั้นเมื่อส้ินอายุการให้

ประโยชนห์รือที่คาดว่าจะเกิดเมือ่มีการโอนสินทรพัยน์ ั้น

เพือ่ช าระหนี้ สิน 
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มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรพัยก์นั

ในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์ม่ีตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) กิจการมีไว ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการ

จ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพือ่ใหเ้ช่า หรือเพือ่ใช้

ในการบริหารงาน  

2) กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน      หมายถงึ    มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือ

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้

ของสินทรพัยน์ ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับในปัจจุบนัจากการ

จ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จากการจ าหน่ายสินทรพัยน์ ั้นหากสินทรพัยน์ ั้นมีอายุและ

สภาพทีค่าดว่าจะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาทีก่ิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช ้

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่น              

ทีค่ลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

การรบัรูร้ายการ  

7.  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยเ์มือ่เป็นไปตามเงือ่นไข

ทุกขอ้ ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

7.2  กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

8.  ตามปกติช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือและรับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนเมื่อน ามาใช้ อย่างไรกต็าม ช้ินส่วนอะไหล่ที่ส าคัญและอุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน         

ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา  

ในท านองเดียวกันหากช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงน้ันจะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้



 

9 

ร่วมกับรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้องบันทึกช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ดังน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมหรือ

ลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน ารายการที่ไม่มีนัยส าคัญหลาย

รายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทกึรวมเป็นสนิทรัพย์รายการเดียว แล้วประยุกต์

เข้ากบัเกณฑก์ารรับรู้รายการเป็นมูลค่ารวม  

10. กิจการต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทนส่วนประกอบ 

หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์ดังกล่าว  

ตน้ทุนเริม่แรก 

11. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือ

สภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิมประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกิจการ 

แต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากสนิทรัพย์อื่นของกจิการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว

จึงเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์เพราะท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โรงงาน 

ผลิตเคมีภัณฑ์จ าเป็นต้องติดตั้ งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเกบ็รักษาสารเคมีที่เป็นอันตราย กิจการ 

ต้องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ีเป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิต  

และขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรกต็าม กิจการต้องสอบทานมูลค่าตาม

บัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดต้ังใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดข้ึนตามข้อก าหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ด้วย 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั  

12. ภายใต้เกณฑก์ารรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กจิการต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์น้ัน แต่กจิการต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบ ารุง

ที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้ นเปลือง และอาจรวมถึง

ช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา” 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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13. กจิการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการจ าเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากใช้งานไป

ระยะหน่ึง หรืออาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และห้องครัว

หลายคร้ังตลอดอายุของล าตัวเคร่ืองบิน กจิการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ

มาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแทนผนังภายในอาคาร หรือ 

การเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต้หลักการรับรู้รายการใน 

ย่อหน้าที่ 7 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและเป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ 

การตัดรายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 67 – 72) 

14. กิจการอาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก  าหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกิดข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (ตัวอย่างเช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กิจการต้อง

รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้

รายการ กิจการต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่          

ในคร้ังก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูก

บันทึกไว้ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจ าเป็น 

กจิการอาจใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

ช่วยในการก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

สนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

15. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงื่อนไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

16. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืน

จากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ 

ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้
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สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า

คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 

17. ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 

17.2 ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3 ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4 ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า       

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อมของ

สินทรัพย์เพ่ือให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึน

ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ ส าหรับ

ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ังของ

สินทรัพย์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันในการผลิตสินค้าคงเหลือใน

ช่วงเวลาหน่ึงส าหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ หรือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีน้ัน กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

19. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

19.1 ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะน าสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

19.3 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ

ฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 
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20. การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเม่ือ

สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการน าสินทรัพย์มาใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม

จึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

20.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ

ผู้บริหารกิจการ แต่ยังไม่ได้น าสินทรัพย์มาใช้หรือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงานในระดับ       

ที่ยังไม่เตม็ก าลังการผลิต 

20.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนระหว่างการสร้างความต้องการ

ในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของกจิการใหม่ 

21. กิจการอาจด าเนินการบางอย่างเพ่ือการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเหล่านี้อาจเกดิขึ้ นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้าง

หรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารใน

อนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเร่ิมต้นข้ึน ทั้งน้ี การจัดให้สถานที่ดังกล่าวเป็น        

ที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก 

การด าเนินงานดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

22. กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

ต้นทุนของสนิทรัพย์ที่สร้างเองมักเทา่กบัต้นทุนของสนิค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ) ดังน้ัน ต้นทุนของสินทรัพย์ต้องไม่รวมก าไรที่เกิดข้ึนภายใน

กจิการ ในท านองเดียวกนั ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้าง

สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เอง การรับรู้ดอกเบ้ียเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

การวดัมูลค่าของราคาทุน 

23. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการ

ขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าปกติ กิจการต้องบันทกึผลต่างระหว่างราคาเทยีบเท่าเงินสด

และจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระเป็นดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาการได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้

ดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
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24. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าว

ต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินอื่น อย่างไรกต็าม กิจการสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณี 

ที่กล่าวไว้ได้ กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียน

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

24.1 รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทนัท ีหากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง

วัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

25. ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขอบเขตของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงาน

ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนจาก

กระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็นต้อง

ค านวณอย่างละเอยีด 

26. ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้จะถือว่ากิจการสามารถ 

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ

ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  
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หากกิจการสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไป

แลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 

27. ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

28. มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกิจการได้รับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ในกรณีดังกล่าวให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล  

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

29. กิจการสามารถเลือกใชน้โยบายบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือวิธีการตี

ราคาใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 ทั้งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายบญัชีเดียวกนัส าหรบัที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์ทุกรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

วิธีราคาทุน  

30. ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์กิจการตอ้งแสดงรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณน์ั้นดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมของสินทรพัย ์ 

วิธีการตีราคาใหม่   

31. ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัย ์หากทีด่ิน อาคารและอุปกรณน์ั้น

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวดว้ยราคา 

ทีตี่ใหม่ ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีม่ีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่อย่างสม า่เสมอเพือ่ให้

แน่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน

อย่างมีสาระส าคญั 

32. มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารจะก าหนดจากการประเมินราคาที่ใช้หลักฐานที่อ้างอิงจากตลาด 

โดยปกติจะด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคา ตามปกติแล้วมูลค่ายุติธรรมของ

โรงงานและอุปกรณ์ ได้แก่ ราคาตลาดที่ได้จากการประเมินราคา 

33. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่สามารถก าหนดจากหลักฐานที่อ้างอิงจากตลาดได้เน่ืองจาก

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันมีลักษณะเฉพาะและมีการซ้ือขายน้อยมาก เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึง

ของการขายพร้อมกับกิจการที่ด าเนินอยู่ กิจการอาจจ าเป็นต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธี

รายได้หรือวิธต้ีนทุนเปล่ียนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  
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34. ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก

มูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญจนท าให้กิจการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็าม การตีราคาบ่อยคร้ังไม่จ าเป็น

ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่การเปล่ียนแปลงไม่มีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว การตีราคา

ใหม่ทุก 3-5 ปี ถือว่าเพียงพอ 

35. เม่ือมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

35.1 ให้ปรับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีหลังการตีราคาใหม่

เทา่กบัราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธีน้ีมักใช้เม่ือสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่โดยการน าดัชนีมา

อ้างองิเพ่ือก าหนดต้นทุนเปล่ียนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

35.2 ให้น าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม เพ่ือให้มูลค่าสุทธิที่ปรับใหม่แสดงในราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์ ซ่ึงวิธีน้ี

มักใช้กบัอาคาร  

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรือ 

การหักค่าเสื่อมราคาสะสมออกจากบัญชีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ซ่ึงต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40 

36. หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึ่งใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนักบั

รายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37. ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน

ที่คล้ายคลึงกนัต่อการด าเนินงานของกจิการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  

37.8 อุปกรณ์ส านักงาน 
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38. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ีเพ่ือ 

มิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน 

งบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจทยอยตีราคา

สินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทน้ันจะเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

39. หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิม่ข้ึน กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรู ้

จ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิม่จากการตีราคาใหม่นี้ ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคาสินทรพัย์

ดงักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

40. หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้ง

น าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรู ้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอด

คงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของสินทรพัยร์ายการ

เดียวกนันั้น โดยการรบัรูส่้วนทีล่ดลงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น จะมีผลท าใหบ้ญัชี “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรพัย”์ ทีส่ะสมอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 

41. กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนข้างต้นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ใน         

ส่วนของเจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน ส่งผลให้กิจการต้องโอน

ส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้

สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกิน

ทุนดังกล่าวไปยังก าไรสะสม ในกรณีน้ี จ านวนของส่วนเกนิทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเท่ากับผลต่าง

ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่

ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไร

สะสมต้องไม่กระท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

42. กิจการต้องรับรู้และเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดข้ึนจากการตีราคาใหม่ ส าหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

ค่าเสือ่มราคา 

43. กิจการตอ้งคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุน

ทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  

44. กจิการต้องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เร่ิมแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบ

แต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

แยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็นเจ้าของเคร่ืองบิน
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น้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในท านองเดียวกัน หากกิจการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (กิจการเป็นผู้ให้เช่า) อาจเป็นการ

เหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น 

เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลทางบวกและลบของอายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบ

กบัในตลาด 

45. หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และใช้

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณี

ดังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46. ในกรณีที่กจิการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แยกจากกัน 

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย ส่วนที่เหลือ

ประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบต่างๆ จะมีรูปแบบ

และอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้

วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์และหรืออายุการให้

ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว  

47. กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์แยกจากกันแม้ว่าต้นทุนของ

ส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกบัต้นทุนทั้งหมดของสนิทรัพย์น้ัน 

48. กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสือ่มราคาทีเ่กิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชีในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้งน า

ค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่น 

49. กจิการต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกดิข้ึนในแต่ละรอบบัญชีในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ัง 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการผลิต

สนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์อื่น

ดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา 

ของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ) ในท านองเดียวกัน ค่าเสื่อม

ราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่กิจการรับรู้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

50. กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์  
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51. กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ตกต่างไป

จากที่ไดป้ระมาณไว ้กิจการตอ้งถือว่าการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการ

บญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

52. แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53. จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏบัิติ มูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระส าคัญในการ

ค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมขึ้ นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน เช่น เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะ

สิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย 

(หรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย) แล้วแต่วันใด 

จะเกิดขึ้ นก่อน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ดังน้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคา

ของสนิทรัพย์เม่ือกจิการไม่ได้ใช้งานสนิทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้นแต่สินทรัพย์น้ัน

ได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ 

ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเทา่กบัศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

56. โดยหลักการแล้ว กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม  

ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะที่หยุด

ใช้งานสินทรัพย์ มักท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังน้ัน ในการ

ก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิต        

ที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

56.2 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น 

จ านวนผลัดในการใช้และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 
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56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง 

การผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจาก

สนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุ

ของสญัญาเช่า 

57. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์น้ัน กจิการอาจมีนโยบายบริหารสนิทรัพย์โดยการจ าหน่ายสนิทรัพย์หลังจากใช้งานสินทรัพย์

ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การประมาณ 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์ของกิจการจากการใช้

สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58. ที่ดินและอาคารเป็นสนิทรัพย์ที่แยกจากกนัได้และบันทกึแยกจากกนัแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดินจะมี

อายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากดัจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่ที่ท  า

บนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้ งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนจึงเป็น

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ต้ังของอาคารไม่มีผลกระทบต่อการ

ก าหนดจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59. หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน 

กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

ต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะ

ที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

60. กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ              

ในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61. กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยอ์ย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี หาก

กิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสินทรพัยน์ ั้น

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั กิจการตอ้งเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะทอ้นถึง

ลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
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62. กจิการสามารถใช้วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น  

วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามีจ านวน

คงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่เปล่ียนแปลง 

วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  

วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาข้ึนอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์ กจิการต้องเลือกใช้วิธคีิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่า

จะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์อย่างแท้จริงและต้องใช้อย่างสม ่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี   

เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนไป 

การดอ้ยค่า 

63. กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ ในการก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการก าหนดมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์รวมถึงเวลาที่กจิการต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

ค่าชดเชยส าหรบัการดอ้ยค่า 

65. ค่าชดเชยที่กิจการไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เกิดการดอ้ยค่า  

สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยนั้น 

66. การด้อยค่าหรือการสูญเสียของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทนในภายหลัง  

ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิที่แยกจากกนัและต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนั ดังต่อไปน้ี 

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน หรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี 

66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า สูญเสีย 

หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ในการค านวณก าไรหรือขาดทุนเมื่อกจิการมีสทิธไิด้รับค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้างเพ่ือ

เปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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การตดัรายการ 

67. กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี เมื่อ

เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือจาก 

การจ าหน่ายสินทรพัย ์

68. กิจการตอ้งรับรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี (ยกเวน้กรณีที่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สญัญาเช่า ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการ

ขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภทผลก าไรที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการเป็น

รายได ้

68ก. อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดข้ึน         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้องโอนสินทรัพย์

ดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้หยุด 

การให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้ 

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ทั้งน้ี มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย

และการด าเนินงานที่ยกเลิก ไม่ได้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบ

ธุรกจิตามปกติของกจิการซ่ึงได้โอนไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 

69. การจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้ นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย           

โดยการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ 

ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และในกรณีการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่า

กลับคืนให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

70. ภายใต้เง่ือนไขการรับรู้รายการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่ค านึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิดค่าเสื่อม

ราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากกิจการไม่สามารถก าหนด มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็นตัวบ่งช้ี        

ถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กิจการได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบที่ถูก

เปล่ียนแทนน้ัน 
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71. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ  ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น 

72. กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการช าระเงินเกิดข้ึนในภายหลัง ให้กิจการรับรู้ผลตอบแทนที่จะได้รับเม่ือ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าการขายด้วยเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทน       

ที่จะได้รับช าระกับราคาขายเงินสดเป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง รายได้ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

73. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละประเภท 

73.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าทีใ่ชก้ าหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสินทรพัย ์

73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

73.3 อายุการใหป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถงึวนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึ 

73.5.1 มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2 มูลค่าของสินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นถือไวเ้พือ่ขายหรือรวมไวใ้นกลุ่มสินทรพัย์         

ที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยถ์ือไวเ้พือ่ขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 

การด าเนนิงานทีย่กเลิก และการจ าหน่ายอื่นๆ 

73.5.3 มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมกิจการ 

73.5.4 การเพิม่ข้ึนหรือลดลงของสินทรพัยซ่ึ์งเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที ่

31 39 และ 40 และจากการรบัรูห้รือกลบัรายการบญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 

(ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

73.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

73.5.6 การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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73.5.7 ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงิน    

ที่ใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใชเ้สนอรายงาน รวมถึงการแปลงค่า 

งบการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีก่ิจการใชเ้สนอรายงาน และ 

73.5.9 การเปลีย่นแปลงอื่น 

74. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินดว้ย 

74.1 จ านวนและขอ้จ ากดัในกรรมสิทธ์ิของทีดิ่น อาคารและอุปกรณที์ใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

74.2 จ านวนรายจ่ายทั้งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จ านวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาทีต่กลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และ 

74.4 จ านวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่มีการ

ดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงไดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่ไดเ้ปิดเผย

รายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75. การเลือกวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เป็นเร่ืองที่ต้องใช้

ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธกีารที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออตัราค่าเสื่อมราคา

จะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้และท าให้สามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้  

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคาน้ันจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76. กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

ในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจมี

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1 มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

76.3 อายุการให้ประโยชน์ 

76.4 วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 
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77. หากรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้  

ทุกรายการในงบการเงิน 

77.1 วนัทีม่ีการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2 ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3 วิธีการและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญัทีใ่ชป้ระมาณมูลค่ายุติธรรม 

77.4 ขอบเขตในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ต่ละรายการว่าเป็นผลโดยตรงจาก

การอา้งอิงราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องหรือราคาซ้ือขายในตลาดล่าสุดซ่ึงเป็นการ 

ซ้ือขายที่สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั 

หรือเป็นผลจากการใชเ้ทคนคิอื่นในการวดัมูลค่าเพือ่ประมาณมูลค่ายุติธรรม 

77.5 ส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ใหเ้ปิดเผยมูลค่าตาม

บญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย ์ซ่ึงกิจการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จ ากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้นใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

78. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ิมเติมจากข้อมูล

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6  

79. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปน้ีเน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว

เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจ าและยังไม่ได้จัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก และ  

79.4 ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน ให้กิจการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

80. การวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงกิจการไดม้าจากการ

แลกเปลี่ยนสินทรัพย ์ตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 24 ถึง 26 ให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นตน้ไป          

โดยใหก้ิจการถอืปฏิบติัเฉพาะกบัรายการทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 
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วนัถอืปฏิบติั 

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 ทั้งน้ี สนับสนุนให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่ก  าหนด กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย ทั้งน้ี การแยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญ (การคิดค่าเสื่อมราคา

จากต้นทุนของรายการที่แยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 44 ถึง 47) และ

ต้นทุนส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ให้ปรับงบการเงินย้อนหลัง 

ทั้งน้ี กจิการอาจเลือกวิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปส าหรับการแยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์

ที่มูลค่าตามบัญชีคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

81ก. กิจการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไขในย่อหน้าที่ 3 กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม หากกิจการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการ

ต้องถือปฏบัิติตามการแก้ไขในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

81ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้มีการแก้ไขถ้อยค า

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2552) ยังได้ปรับปรุงย่อหน้าที่ 39 40 และ 73.5.4 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติการแก้ไขดังกล่าว 

กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หาก

กจิการปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก่อนวันถือปฏบัิติ กิจการต้องน า

การแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏบัิติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

81ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มีการแก้ไข  

ย่อหน้าที่ 44 โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการแก้ไขดังกล่าวกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ก่อนวันถือปฏบัิติ กิจการ

ต้องน าการแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏบัิติในรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

81ง. ได้มีการแก้ไขย่อหน้าที่ 6 และ 69 และมีการเพ่ิมย่อหน้าที่ 68ก โดยกิจการต้องน าการแก้ไขและ

เพ่ิมเติมดังกล่าวกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

เป็นต้นไป ทั้งน้ี กิจการสามารถน าการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้  

ซ่ึงในกรณีน้ี กิจการต้องน าการแก้ไขที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบกระแสเงินสด มาถือปฏบัิติด้วย และต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้ 
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81จ. ได้มีการแก้ไขย่อหน้าที่ 5 โดยกิจการต้องน าการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันท ี

เป็นต้นไปกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งน้ี 

กจิการสามารถน าการแก้ไขดังกล่าวไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ แต่ต้องน าย่อหน้าที่ 8 9 

22 48 53 53ก 53ข 54 57 และ 85ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ไปถือปฏบัิติด้วย ซ่ึงในกรณีน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้  

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

82. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(ฉบับที่ 32 เดิม) 

 


