
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) 
เรือ่ง ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์



ประกอบดว้ย
• ทีด่นิ
• อาคาร
• สว่นปรบัปรงุอาคาร
• สว่นปรบัปรงุอาคารเชา่
• เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์
• ยานพาหนะ
• งานระหวา่งก่อสรา้ง

สินทรพัยถ์าวรท่ีส าคญั
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ประกอบดว้ย
• คา่ความนิยม***
• ระบบคอมพวิเตอร์
• ระบบคอมพวิเตอรร์ะหวา่ง
ด าเนินการ

*** ค่าความนิยม คอื ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ง
ตอบแทนทีโ่อนใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซื้อของหุ้นใน
สว่นทีผู่ซ้ือ้ถอือยูก่่อนการรวมธุรกจิ

สินทรพัย์
ถาวร

* ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ หมายถงึ สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนทีเ่ขา้เงือ่นไข ดงัน้ี
1. กจิการมไีวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ในการผลติ ในการจ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่ใหเ้ชา่ หรอืเพือ่ใชใ้นการบริหารงาน
2. กจิการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา

** สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน หมายถงึ สนิทรพัยท์ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิทีส่ามารถระบุไดแ้ละไมม่ลีกัษณะทางกายภาพ



สทุธิ คือ อะไร
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• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
ราคาทุน
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ

• ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
ราคาทุน
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
หกั ค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน สทุธิ

สทุธิ



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร
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การรบัรู้
รายการ

คา่เสือ่มราคา /
คา่ตดัจ าหน่าย

การดอ้ยคา่

การเปิดเผย
ขอ้มลู

การตดัรายการ

การตรีาคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



การรบัรูร้ายการ - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
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มีการรบัรู้ต้นทนุของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นสินทรพัยเ์มื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ทกุข้อต่อไปน้ี

1. มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีธ่นาคารจะไดป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้
2. ธนาคารสามารถวดัมลูคา่ตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื

มีการประเมินต้นทนุทัง้หมดของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เมื่อเกิดขึน้
ต้นทนุดงักล่าวประกอบด้วย

1. ตน้ทุนเริม่แรกเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืก่อสรา้งรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
2. ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัเมือ่มกีารต่อเตมิ การเปลีย่นแทนสว่นประกอบต่างๆ หรอืการซ่อม
บ ารงุสนิทรพัยน์ัน้



การรบัรูร้ายการ - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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องคป์ระกอบของต้นทนุเงนิสดจา่ย

ตน้ทุนการกูย้มื

ตน้ทุนทางตรงอื่น

- อากรขาเขา้
- ภาษทีีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืได้

- ส่วนลด

ตน้ทุนโดยประมาณ
ส าหรบัการรือ้ถอน 
ขนยา้ย บรูณะสถาน
ทีต่ ัง้ของสนิทรพัย์

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์

มลูคา่ยตุธิรรม /
ราคาตามบญัชขีองสิง่
ทีน่ าไปแลกเปลีย่น

วดัมูลค่าเร่ิมแรกท่ี ราคาทนุ



การรบัรูร้ายการ - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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ต้นทนุโดยประมาณส าหรบัการรือ้ถอน ขนย้าย บรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัย ์ค านวณอยา่งไร

1. ต้นทุนในการรือ้
ถอน ขนย้าย และ
บูรณะสถานท่ีตัง้
ของสินทรพัยใ์น

อนาคต

2. อตัราคิดลด

• โดยการประมาณจาก 
– ดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร
– ประสบการณ์ในอดตีทีม่รีายการทีค่ลา้ยคลงึกนั
– ใชผู้เ้ชีย่วชาญในการประมาณการ

• จากการประมาณการทีด่ทีีส่ดุ
• จ านวนทีก่จิการคาดวา่
จะตอ้งจา่ยช าระภาระผกูพนั

• อตัรากอ่นภาษี
• อตัราคดิลดตอ้งมกีารปรบัปรงุใหส้ะทอ้นถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิดงักลา่ว 
(หากความเสีย่งดงักลา่วยงัไมไ่ดส้ะทอ้นในกระแสเงนิสดทีป่ระมาณการไว)้



การรบัรูร้ายการ - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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จะรบัรู ้ตน้ทุนในการรือ้ถอน ขนยา้ย และบรูณะสถานทีต่ ัง้ของสนิทรพัย ์เมื่อใด

ซึง่เป็นไปตามหลกัการรบัรูร้ายการ ประมาณการหนี้สนิ ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 
2552) เรือ่ง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้

เป็นภาระผกูพนัใน
ปัจจบุนัของกิจการ 
(โดยกฎหมาย หรือ

โดยอนุมาน)

สามารถประมาณ
มลูค่าภาระผกูพนัได้
อย่างน่าเช่ือถือ

มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะ

สญูเสียทรพัยากร



ต้นทุนทางตรง
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ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์

ตวัอยา่งเชน่

• ตน้ทุนผลประโยชน์ของพนกังาน (ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่
19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน) ทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการก่อสรา้งหรอืการ
ไดม้าซึง่รายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

• ตน้ทุนการเตรยีมสถานที่

• ตน้ทุนการขนสง่เริม่แรกและการเกบ็รกัษา

• ตน้ทุนการตดิตัง้และการประกอบ

• คา่ธรรมเนียมวชิาชพี



ต้นทุนทางตรง (ต่อ)

รายการใดต่อไปนี้สามารถรวมเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนสนิทรพัยไ์ด้

• ตน้ทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม ่

• ตน้ทุนในการแนะน าสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่

(รวมถงึตน้ทุนในการโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย) 

• ตน้ทุนในการด าเนินธุรกจิในสถานทีต่ ัง้ใหมห่รอืกบัลกูคา้กลุ่มใหม ่

(รวมทัง้ตน้ทุนในการฝึกอบรมพนกังาน) 

• ตน้ทุนในการบรหิารและคา่ใชจ้า่ยทัว่ไป 
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ท าอย่างไรต่อไป

 ให้รบัรู้รายการดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบังวดท่ีเกิดรายการ



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร
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การรบัรูร้ายการ

ค่าเส่ือมราคา / 
ค่าตดัจ าหน่าย

การดอ้ยคา่

การเปิดเผย
ขอ้มลู

การตดัรายการ

การตรีาคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
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จ านวนท่ีคิด
ค่าเส่ือมราคา

มลูค่า
คงเหลือ*

ราคาทนุของ
สินทรพัย์

* มูลค่าคงเหลือ คือ อะไร
• มูลค่าที่กิจการคาดว่าจะ
ไดร้บัจากการจ าหน่ายสุทธิ
จากต้นทุนในการจ าหน่าย
สนิทรพัยน์ัน้ หากสนิทรพัย์
นัน้มีอายุและสภาพที่คาด
ว่าจะเป็น ณ วนัสิ้นสุดอายุ
การใหป้ระโยชน์

• มลูค่าคงเหลอื > ราคาตาม
บัญชีสุทธิของสินทรัพย์
 ค่าเสื่อมราคาทีร่บัรูใ้น
รอบระยะเวลาจะเท่ากับ
ศนูย์

• ตอ้งปนัสว่นจ านวนทีค่ดิคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยอ์ยา่งเป็น
ระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์

• ตอ้งทบทวนเรือ่งดงัต่อไปนี้อยา่งน้อยทุกสิน้รอบบญัชี

มลูคา่คงเหลอื

อายกุารใหป้ระโยชน์

วธิกีารคดิคา่เสือ่มราคา

ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี
 ปรบัปรงุโดยใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป

1
2

3



ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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การแยกส่วนประกอบ

• ต้องคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเมือ่สว่นประกอบแต่ละส่วนมตีน้ทุนทีม่นีัยส าคญัเมื่อเทยีบกับตน้ทุนทัง้หมดของ
สนิทรพัยน์ัน้

• ตอ้งปนัสว่นมลูคา่ทีร่บัรูเ้ร ิม่แรกของรายการทีเ่ป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไปยงัสว่นประกอบแต่
ละสว่นทีม่นียัส าคญัของสนิทรพัยน์ัน้และคา่เสือ่มราคาแยกจากกนั

• อาจใชอ้ตัราคดิคา่เสือ่มราคาหรอืวธิคีดิคา่เสือ่มราคาทีต่่างกนั ในแต่ละสว่นประกอบของสนิทรพัย ์
ตวัอยา่งเชน่

– ระบบไฟฟ้า กบั สว่นปรบัปรงุอาคาร

– ลฟิต ์กบั ตวัอาคาร



ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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การแยกส่วนประกอบ (ต่อ)

“ความมีนัยส าคญั”

ปจัจยัทีค่วรใชใ้นการพจิารณาความจ าเป็นในการแยกส่วนประกอบของสนิทรพัย์ควรประกอบดว้ย
การพจิารณา 2 หวัขอ้นี้เป็นอยา่งน้อย

1. ความมนียัส าคญัของตน้ทุนของสว่นประกอบนัน้เมือ่เทยีบกบัตน้ทุนทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

2. ผลกระทบทีม่ตี่อจ านวนคา่เสือ่มราคาระหวา่งการแยกสว่นประกอบและไมแ่ยกสว่นประกอบ



ค่าเส่ือมราคา - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)
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ส่วนประกอบ A

ส่วนประกอบ B

ส่วนประกอบ D

ส่วนประกอบ C

อายกุารใช้งาน 5 ปี

อายกุารใช้งาน 5 ปี

อายกุารใช้งาน 5 ปี

อายกุารใช้งาน 10 ปี

คิดค่าเส่ือมราคาของ
ส่วนประกอบ A B และ C 
ท่ีอายกุารใช้งาน 5 ปี

แยกคิดค่าเส่ือมราคา
ส่วนประกอบ D 

ท่ีอายกุารใช้งาน 10 ปี

การแยกส่วนประกอบ (ต่อ)

ในกรณทีีไ่มส่ามารถแยกสว่นประกอบทีม่นียัส าคญัออกจากสนิทรพัยเ์ดมิทีไ่ด้ซือ้หรอืสรา้งมาใน
งวดก่อน อาจใชร้าคาเปล่ียนแทนส่วนประกอบเป็นราคาอา้งองิ



อายกุารให้ประโยชน์ - ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
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อายกุารให้ประโยชน์ กรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้
1. ระยะเวลาทีก่จิการคาดวา่จะมสีนิทรพัยไ์วใ้ช้
2. จ านวนผลผลติหรอืจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่นทีค่ลา้ยคลงึ

กนัซึง่กจิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์

ใครเป็นผูป้ระเมินอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือ

• ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานท่ีฝ่ายบริหารมอบหมาย



การเร่ิมต้นคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

• การคดิคา่เสือ่มราคาของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีอ่ายุการให้
ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนจะเริม่ตน้เมือ่สนิทรพัยน์ัน้พร้อมใช้งานและอยู่ในสถานท่ีพร้อมใช้

• ตวัอยา่ง วนัเริม่ตน้คดิคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

• วนัทีไ่ดร้บัสนิทรพัยห์ากสนิทรพัยน์ัน้พรอ้มใชง้านอยูแ่ลว้ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัสนิทรพัยน์ัน้มา

• วนัทีเ่ริม่ใชส้นิทรพัยน์ัน้

• วนัทีโ่อนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยห์ากตอ้งมกีารโอนกรรมสทิธิส์นิทรพัยน์ัน้ก่อน 

เชน่ ทีด่นิและอาคาร

17



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร

18

การรบัรูร้ายการ

คา่เสือ่มราคา /
คา่ตดัจ าหน่าย

การด้อยค่า

การเปิดเผย
ขอ้มลู

การตดัรายการ

การตรีาคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



การด้อยค่า

19

ทดสอบการด้อยค่า

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ี
อายกุารให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอน

ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ี
อายกุารให้ประโยชน์ไม่

ทราบแน่นอน

ตอ้งทดสอบการดอ้ยคา่อยา่งน้อยทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานของรายการต่อไปนี้

การทดสอบการดอ้ยคา่ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) 
เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร

20

การรบัรูร้ายการ

คา่เสือ่มราคา /
คา่ตดัจ าหน่าย

การดอ้ยคา่

การเปิดเผย
ขอ้มลู

การตดัรายการ

การตีราคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ

21

สามารถเลือกใช้วิธีการรบัรู้รายการในภายหลงัได้ 2 วิธีดงัน้ี

วิธีราคาทุน วิธีการตีราคาใหม่

• ตอ้งตรีาคาสนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามราคา
ยตุธิรรมอยา่งสม ่าเสมอ

• มลูคา่ยตุธิรรม >> อา้งองิจากราคาตลาด
หรอืการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมทีด่ทีีส่ดุ

• ความถีใ่นการตรีาคาขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ
รายการทีม่กีารตรีาคาใหม่

• หกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่
การดอ้ยคา่

• ราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และ 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ทกุรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัต้องใช้วิธีปฏิบติัเดียวกนั



การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรู้รายการ (ต่อ)

• ต้องตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอยา่งสม ่าเสมอ

• เพื่อการแสดงมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไมแ่ตกต่าง
อย่างมสีาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยน์ัน้

ความถ่ีของการตีราคาใหม่

• ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
รายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนทีม่กีารตรีาคาใหมน่ัน้ 

• หากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เคยมกีารตีราคา
ใหม่ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ 
ธนาคารจ าเป็นตอ้งตรีาคาสนิทรพัยใ์หมอ่กีครัง้หนึ่ง 

• ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมไม่มนีัยส าคัญ การตี
ราคาใหมทุ่ก 3-5 ปี ถอืวา่เพยีงพอ

• ส าหรบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนนัน้มคีวามผนัผวนอย่างไม่มนีัยส าคญักจิการ
ไมจ่ าเป็นตอ้งตรีาคาสนิทรพัยใ์หมบ่่อยๆ

22

ความถ่ีของการ
ตีราคาใหม่



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร

23

การรบัรูร้ายการ

คา่เสือ่มราคา /
คา่ตดัจ าหน่าย

การดอ้ยคา่

การเปิดเผย
ขอ้มลู

การตดัรายการ

การตรีาคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



การตดัรายการ

24

ต้องตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มี
ตวัตนออกจากบญัชีเมื่อ 

 จ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน หรอื

 คาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน หรอืจากการจ าหน่ายรายการดงักล่าว เช่น เลกิใช้งานสนิทรพัย์แล้ว 
สนิทรพัยม์ไิดอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจ าหน่ายได ้หรอืสนิทรพัยส์ญูหาย เป็นต้น



วงจรชีวิตของสินทรพัยถ์าวร

25

การรบัรูร้ายการ

คา่เสือ่มราคา /
คา่ตดัจ าหน่าย

การดอ้ยคา่

การเปิดเผย
ข้อมูล

การตดัรายการ

การตรีาคาใหม่

ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางฝ่ายบญัชี



การเปิดเผยข้อมลู

• การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ต่อไปนี้

– มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ

• นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์สุทธิ

• รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชรีะหว่างวนัต้นงวดถงึวนัสิน้งวดของรายการทีด่ิน อาคาร 
อุปกรณ์สุทธ ิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปี

26



มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2555) 
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรพัย์



ขอบเขต

28

ใชก้บัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ุกประเภท ยกเว้น

• สนิคา้คงเหลอื
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญากอ่สรา้ง 
• ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากผลประโยชน์ของพนกังาน 
• สนิทรพัยท์างการเงนิ
• อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
• สนิทรพัยช์วีภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการเกษตรทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทุน

ในการขาย 
• ตน้ทุนการไดม้ารอการตดับญัชแีละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีเ่กดิจากสทิธติามสญัญาของผูร้บัประกนัภายใตส้ญัญา

ประกนัภยั
• สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลกิ ซึง่ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย



ราคาตามบญัชีของสินทรพัย์ > มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืน

การด้อยค่า - ความหมาย

29

การด้อยค่า หมายถึง

ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใช้ประโยชน์ทรพัยสิ์นนัน้ 
แล้วแต่อย่างใดจะสงูกว่า

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืน หมายถึง



• ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กจิการตอ้งประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีท่ าใหส้นิทรพัย์
อาจเกดิการดอ้ยคา่หรอืไม ่หากกจิการพบวา่มขีอ้บ่งชีด้งักล่าว กจิการตอ้ง
ประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้

30

การระบสิุนทรพัยท่ี์อาจเกิดการด้อยค่า

- เงนิลงทุนทัว่ไป

- เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เชน่ สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์     
ระบบคอมพวิเตอรร์ะหวา่งด าเนินการ คา่ความนิยม

- ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ

- สนิทรพัยอ์ื่น

ทางธนาคารจะตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยคา่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้



ความถ่ีของการทดสอบการด้อยค่า

31

ความถ่ีในการทดสอบการด้อยค่าสินทรพัยต่์างๆ มีดงัน้ี

เงินลงทุนทัว่ไป

ทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทุกวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทกุ
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สทิธกิารใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์(ทราบอายุ
การใหป้ระโยชน์ทีแ่น่นอน)
• ทดสอบการดอ้ยคา่เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่
สนิทรพัยอ์าจเกดิการดอ้ยคา่

ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร์
ระหวา่งด าเนินการ คา่ความนิยม (ไมท่ราบ
อายกุารใหป้ระโยชน์ทีแ่น่นอน)
• ทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทุก      
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์

ทดสอบการดอ้ยคา่เมือ่มขีอ้บ่งชีว้า่
สนิทรพัยอ์าจเกดิการดอ้ยคา่ แต่
ตอ้งประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีก้ารดอ้ยคา่
หรอืไมทุ่กวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน

สินทรพัยร์อการขายสทุธิ

ทดสอบการดอ้ยคา่เมือ่มขีอ้บ่งชี้
วา่สนิทรพัยอ์าจเกดิการดอ้ยคา่ 
แต่ตอ้งประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีก้าร
ดอ้ยคา่หรอืไมทุ่กวนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน

สินทรพัยอ่ื์น

ทดสอบการดอ้ยคา่เมือ่มขีอ้บ่งชีว้า่
สนิทรพัยอ์าจเกดิการดอ้ยคา่ แต่
ตอ้งประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีก้ารดอ้ยคา่
หรอืไมทุ่กวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน



ข้อบง่ช้ีการด้อยค่า

32

แหล่งข้อมูลภายนอก

• ราคาตลาดของสนิทรพัยล์ดลงอยา่งมนียัส าคญัในระหวา่ง
งวด ซึ่งเกนิกว่าผลจากเวลาทีผ่า่นไปหรอืจากการใชง้าน
ตามปกติ

• มกีารเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการใน
ระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่างมีนัยส าคัญ
ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มของกจิการหรอืของตลาดของสนิทรพัยน์ัน้
ทางดา้นเทคโนโลย ีการตลาด เศรษฐกจิหรอืกฎหมาย

• อตัราก าไรในตลาดหรอือตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตลาดอื่นมีการเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด จนน่าจะมี
ผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจาก
การใชส้นิทรพัย ์และท าใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของ
สนิทรพัยน์ัน้ลดลงอยา่งมสีาระส าคญั

• มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการสงูกวา่มลูคา่
ตลาดของกจิการ

แหล่งข้อมูลภายใน

• มหีลกัฐานแสดงใหเ้หน็วา่สนิทรพัยล์า้สมยัหรอื
ช ารดุเสยีหาย

• มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เกี่ยวกับ
ลกัษณะทีก่จิการใชห้รอืคาดว่าจะใช้สนิทรพัยซ์ึง่สง่ 
ผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือ
คาดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลก้ารเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวรวมถงึการทีส่นิทรพัย์ไม่ไดใ้ช้งาน แผนที่
จะยกเลกิหรอืปรบัโครงสรา้งส่วนงานทีม่สี ินทรพัย์
นัน้รวมอยู่ด้วย หรือแผนที่จะจ าหน่ายสินทรพัย์
ก่อนก าหนด และการประเมนิอายุการใหป้ระโยชน์
ของสนิทรพัย์จากอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบ
แน่นอนเป็นอายกุารใหป้ระโยชน์ทีท่ราบแน่นอน

• มหีลกัฐานจากรายงานภายในซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผล
การปฏบิตังิานเชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยไ์ด้ลดลง
หรอืจะลดลงกวา่ทีค่าดไว้

ในการประเมินว่ามีข้อบง่ช้ีสินทรพัยอ์าจเกิดการด้อยค่าหรือไม ่กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบง่ช้ีต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย
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ท่ีดิน อาคาร      
และอปุกรณ์

สินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน

ทรพัยสิ์น
รอการขาย

เงินลงทุนทัว่ไป 
และเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย

• สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอรร์ะหวา่งด าเนินการ
 การเลกิใชร้ะบบคอมพวิเตอรท์ีล่า้สมยั

• คา่ความนยิม  บรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงาน ประกาศจา่ยเงนิปนัผล
มากกวา่ก าไรสทุธิ

• ไฟไหมห้รอืน ้าทว่มทรพัยส์นิ

• ทรพัยส์นิรอการขาย เชน่ ยานพาหนะ เกดิความลา้สมยั

• เกดิเหตุการณ์ไฟไหม ้หรอืน ้าทว่ม ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่ออาคาร เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ 
อุปกรณ์ และยานพาหนะของธนาคาร หรอืท าใหส้นิทรพัยข์องธนาคารไมส่ามารถใชง้านได้
อกี

• มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน + คา่ความนิยม (ถา้ม)ี > สนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กลงทุน

• เงนิปนัผล > ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมในบรษิทัยอ่ย

• บรษิทัทีถู่กลงทุนมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงาน
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ราคาตามบญัชีใหม่
(หลงัจากปรบัมลูค่าแล้ว)

จ านวนท่ีต า่กว่า
ระหว่าง

มลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย 
(เช่น ต้นทุนทางกฎหมาย,อากรแสตมป์และภาษี,

ต้นทุนในการขนย้าย)

มลูค่าจากการใช้
(Value in use)

จ านวนท่ีสงูกว่า
ระหว่าง

มลูค่าตามบญัชี
ก่อนทดสอบการด้อยค่า

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืน
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มลูค่าจากการใช้ (Value in Use)
มลูค่าจากการใช้
(Value in Use)

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ได้รบัจากการใช้สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด

การค านวณมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยต์อ้งรวมองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้

1. ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์

2. การคาดการณ์เกีย่วกบัความผนัผวนทีอ่าจเกดิขึน้กบัจ านวนเงนิ หรอืจงัหวะเวลาของกระแส
เงนิสดในอนาคต

3. มลูคา่ของเงนิตามเวลา โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ปจัจบุนัในตลาดจากการลงทุนทีป่ราศจากความ
เสีย่ง

4. ราคาทีไ่ดค้ านึงถงึความไมแ่น่นอนทีส่บืเนื่องมาจากสนิทรพัย์

5. ปจัจยัอื่น เชน่ สภาพคล่อง ซึง่ผูซ้ือ้ขายในตลาดใชใ้นการพจิารณากระแสเงนิสดในอนาคตที่
กจิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์
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ราคาตามบญัชี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รบัคืน ไม่มีการด้อยค่า

ราคาตามบญัชี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รบัคืน

<
มีการด้อยค่า

• ตอ้งบนัทกึลดมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์หเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื
• ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในก าไรหรอืขาดทุนทนัที นอกจากวา่มลูคา่ตามบญัชขีอง
สนิทรพัยเ์ป็นราคาทีต่ใีหมต่ามมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น (เชน่ TAS 16)

• หากผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีป่ระมาณขึน้มจี านวนสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์
ตอ้งรบัรูส้ว่นต่างนัน้เป็นหนี้สนิหากมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่นก าหนดไว้

>
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ตวัอย่างการรบัรูก้ารด้อยค่า
• บรษิทั ก ท าการสอบทานการดอ้ยคา่ของทีด่นิเปล่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554
• ผลของการสอบทานการดอ้ยคา่สรปุไดด้งันี้

มูลค่ายติุธรรมหกั
ค่าใช้จ่ายในการขาย

(บาท)

มูลค่าจาก
การใช้

(บาท)

ราคาตามบญัชี
สินทรพัย์

(บาท)

ทีด่นิเปลา่ 21,200 22,000 30,000

• จากขอ้มลูทีไ่ดร้บั สนิทรพัยข์องบรษิทั ก จะมขีาดทุนจากการดอ้ยคา่ดงันี้

มูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รบัคืน

(บาท)

ราคาตามบญัชี
สินทรพัย์

(บาท)

ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า

(บาท)

ทีด่นิเปลา่ 22,000 30,000 8,000

มลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรมหกัคา่ใชจ้า่ยในการขายกบัมูลคา่ทีไ่ดจ้ากการใช้
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38

ข้อบง่ช้ี

ตอ้งประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีก้ารดอ้ยค่าในทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์ หรอืไมทุ่กวนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน หากมใีหพ้จิารณาตัง้คา่เผือ่
การดอ้ยคา่

พจิารณาตามขอ้บง่ชีก้ารดอ้ยคา่จากแหลง่ขอ้มลู
ภายในและภายนอกตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ตวัอยา่ง
เหตุการณ์ เชน่
• เกดิเหตุการณ์ไฟไหม ้หรอืน ้าทว่ม ซึง่กอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่ออาคาร เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ 
อุปกรณ์ และยานพาหนะของธนาคาร หรอืท า
ใหส้นิทรพัยข์องธนาคารไมส่ามารถใชง้านไดอ้กี

แนวทางปฏิบติั
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

• มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่
สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชทีีค่วรเป็น (สุทธจิากคา่ตดัจ าหน่ายหรอืคา่เสือ่มราคา) หากกจิการไมเ่คย
รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ในงวดก่อนๆ

• กจิการตอ้งบนัทกึกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนทนัที


