นโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน
คำแถลงการณ ์
นโยบายการบัญชีภาครัฐเรื่อง เงินลงทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญฃีที่ออก
โดยสภาวิฃาชีพบัญชีๆ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ (ร)๐๕ เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๖) เรื่อง งบการเงินรวนและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕;๕๒) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใช้แทนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ดังนี้
๑; ย่อหน้าที่ ๖.๒๕ ถึง ๖.๓๐ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ เรื่อง เงินลงทุน
๒. ย่อหน้าที่ ๗.๒๑ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน เรื่อง กำไร/ขาดทุบที่ยังไม่
เกิดขึ้นของเงินลงทุน
๓. ย่อหน้าที่ ๘.๑๒ หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายได้ เรื่อง กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่าย
เงินลงทุน
๔. ย่อหน้าที่ ๔.๑ คำอธิบ ายศัพ ท์ คำว่า หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขาย หลัก ทรัพ ย์เพื่อ ค้า หลักทรัพย์หรือ
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด และอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ

๒

สารบัญ
ย่อ หน้า ที่
คำนำ

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยาม
รูปแบบของเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
การจัดประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในตราสารทุน
การจัด้ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยงานทีถูกควบคุม
อำนาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในหน่วยงานร่วม
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที'ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
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๓๕-๓๗
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๔๑-๔๓
๔๔-๕๑
๔๔
๔๕-๕๑
๔๕
๔๖
๔๗-๔๘
๔๙-๕๑

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
การแสดงรายการเงินลงทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
การจำหน่ายเงินลงทุน
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การเปีดเผยข้อมูล
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
ภาคผนวก

ย่อหน้าที่
๕๒-๕๘
๕๒-๕๓
๕๔-๕๕
๕๖
๕๗-๕๘
๕๙-๖๔
๕๙-๖๒
๖๓-๖๔
๖๕-๖๖
๖๗-๖๘
๖๙-๗๒
๗๓
๗๔

ร่างนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ
เรื่อง เงินลงทุน
วัตถุประสงค์
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเบ็เนเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความต้องการของ
ตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ขอบเขต
๑. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญ ชีและการเปีดเผยข้อมูลสำหรับ
เงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน

คำนิยาม
๒. คำศัพท์ที่ใข้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับหน่วยงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เข่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินบ้เนผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของ
ประโยขน่อย่างอื่นที่หน่วยงานได้รับ (เข่น ประโยขน์ที่ได้รับจากความสัมพัน ธ์ทางการค้า) รายการ
ต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเงินลงทุน
ก) สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงิน ลงิท ุน ทั่วไป หมายถึง เงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที่ไม่อยู่ในความต้อ งการของตลาดทำให้ห น่วยงาน
ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภท
เป็นเงินลงทุนขั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่หน่วยงาน
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แ สดงว่า ผู้ถ ือ ตราสารมีค วามเป็น เจ้า ของในส่ว นได้เสีย ในสิน ทรัพ ย์
ที่เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งลิ้นออกแล้ว
ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้อง
จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจำนวนและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยขัดเจนหรือโดย
ปริยาย

ราคาตลาด หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานสามารถได้รับจากการขายสินทรัพย์ในตลาดซื้อขายคล่อง
ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้
ก) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน
ข) ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทำการ
ค) ต้องเปีดเผยราคาต่อสาธารณซน
วิธ ีอัต ราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเปีนอัตราคงที่ตลอดอายุของ
ตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าป็จจุบันของกระแสเงินสดที่จะไต้รับในอนาคต
ตลอดอายุของตราสารหนี้เท่ากับราคาตานบัญชีของตราสารหนี้
หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายคล่องจึงทำให้สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที
มูลค่ายุต ิธรรมจะถือ ว่าสามารถกำหนดได้ในทัน ทีห ากราคาขายหรือ ราคาเสนอซื้อ หรือ เสนอขายมีก าร
เผยแพร่ที่เป็นปีจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทำการเผยแพร่ราคา
ต่อสาธารณซน
หน่ว ยงานผู้ค วบคุม
อย่างน้อยหนี่งแห่ง

หมายถึง

หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจในการควบคุมหน่วยงานอื่นหรือกิจการ

อิท ธิพ ลอย่างมีส าระสำคัญ หมายถึง อำนาจในการเข้าไบัมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายตังกล่าว
การควบคุม หมายถึง การมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการหรือ
หน่วยงานที่ถูกควบคุม เพื่อให้ไต้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือหน่วยงานนั้น
รูปแบบของเงินลงทุน
๓. หน่ว ยงานถือ เงิน ลงทุน ไว้ด ้ว ยเหตุผ ลที่ต ่า งกัน เข่น เพื่อ สะสมเงิน ทุน ส่ว นเกิน เพื่อให้ไต้รับ กำไรจาก
การขึ้นลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะส์นั้ เพื่อผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการถือครองเงินลงทุนจนครบ
กำหนดอายุ เพื่อผลตอบแทนในรูปส่วนแน่งกำไรจากการถือครองเงินลงทุนในตราสารทุน หรือเพื่อดำรง
สัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการหรือหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยฃน์สาธารณะต้านใด
ด้านหนี่ง เป็นต้น

๖
๔. เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอื่น ในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม,มีเอกสาร
สิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานของกิจการอื่น เข่น หุ้น ทุน ในนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึงเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ชนิดอื่น เข่น ทอง เพชร หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด
๔. เงิน ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร
พาณิช ย์แ ละสถาบัน การเงิน อื่น ซึ่ง กำหนดจ่า ยคืน เกิน กว่า ๓ เดือน จัด เป็น เงิน ลงทุน ประเภทหนี่ง
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีก ำหนดจ่ายคืน ภายใน ๑ ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
รายงาน หน่วยงานต้องจัดประเภทเปีนเงินลงทุนระยะสั้นและต้องแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน หรือหากมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๑ ปี ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวและต้องแสดง
เป็นสินทรัพย์ไม,หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
หน่วยงานต้องจัดประเภทและแสดงรายการเป็นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของข้อจำกัดในการเบิกถอน หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก
ประจำและบัตรเงินฝากที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน ดังต่อไปนี๋ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
๔.๑ อัต ราดอกเบี้ย ของเงิน ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน เมื่อ สิ้น ระยะเวลา (เงิน ฝากประจำ) และบัตร
เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นซึ่งกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน
๔.๒ ยอดเงิน ฝากแยกตามกำหนดเวลาในการจ่ายคืน เข่น ภายใน ๑ ปี เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี
และเกินกว่า ๔ ปี
๔.๓ ข้อจำกัดในการเบิกถอน เข่น เงินฝากประจำที่ใข้คํ้าประกันการใข้ไฟฟ้า
ต้นทุบของเงินลงทุน
๖. ราคาของเงินลงทุนสะท้อนถึงด้นทุนของเงินลงทุนซึ่งรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่หน่วยงานจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้น เข่น ราคาจ่ายซื้อ เงิน ลงทุน ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียม ต้นทุนของการจัดทำ
รายการไม,รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้น ทุนทางการบริหารและ
ต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปีนมา
๗. หากหน่ว ยงานได้เงิน ลงทุน ทั้งหมดหรือ บางส่ว นมาด้ว ยการแลกเปลี่ย นกับ สิน ทรัพ ย์อ ื่น รายจ่า ยใน
การได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องกำหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นำไปแลก เว้นแต่จะมีหลักฐานขัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมกว่า
๘. ตามปกติ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงิน ปีน ผลที่เกิดจากเงิน ลงทุน จะถือเป็น รายได้ เนื่อ งจากกระแสเข้า
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ก ระแสเข้านั้น เป็น รายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับคืนจากการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนื่งของรายได้ ตัวอย่างเข่น
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมาซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ในราคาซื้อของ
หุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมาต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลาก่อนและ
หลังการซื้อหุ้นกู้ หน่วยงานต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็นรายได้

เงินลงทุนในตราสารหนี้
* การจัดประ๓ทเงินลงทุน
๙. ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้แต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลำดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
๙.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หรือ
๙.๒ หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ
๙.๓ หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่แสดงไว้แต่เดิม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
๑๐. หน่วยงานจะจัดประเภทตราสารหนี้เปีนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดก็ต่อเมื่อหน่วยงานมีความตั้งใจ
แน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกำหนด โดยที่หน่วยงานจะไม,ขายตราสาร
ดังกล่าวก่อนครบกำหนดหรือจะไมโอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกล่าว เว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ตามที่
ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๑ หน่วยงานต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยนประเภท หากหน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กำหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ ๑๑ ไม่เกิดขึ้น
๑๑. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจทำให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ไปจน
ครบกำหนดโดยที่ไ ม่จ ำเป็น ต้อ งทบทวนความตั้งใจที่จ ะถือ ตราสารหนี้ร ายการอื่น ไปจนครบกำหนด
การจำหน่ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม,ถือ ว่าเป็น การกระทำที่ไม่ส มํ่าเสมอกับ
การจัดประเภทที่ทำไว้เดิม
๑๑.๑ มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ
๑๑.๒ มีการรวมหรือจำหน่ายกิจการหรือหน่วยงานที่สำคัญซึ่งทำให้หน่วยงานผู้ลงทุนต้องขายหรือโอน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถรักษาระดับความเลี่ยงในอัตราดอกเบี้ย
หรือความเลี่ยงต้านเครดิตของหน่วยงานไว้ดังเดิม
๑๑.๓ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ล่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถถือเงินลงทุนบางขนิดไว่ในระดับ ที่
หน่วยงานเคยถือไว้ไต้ ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องจำหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว
๑๑.๔ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินลงทุนของหน่วยงานทำให้
หน่วยงานต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
นอกจากสถานการณ์ข้างต้น หน่วยงานอาจไม่จำเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือ
ตราสารหนี้ร ายการอื่น ไปจนครบกำหนดหากหน่ว ยงานต้อ งขายหรือ โอนเปลี่ย นประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่ง เนื่อ งจากสถานการณ์ท ี,ไ ม่อ าจคาดการณ์ไ ต้ ซึ่งเกิด จากเหตุก ารณ์ท ี่ไ ม่เป็น ปกติส ำหรับ
หน่วยงานหรือเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อผูล
เกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๗๐

๘

๑๒. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็น ตราสารหนี้ท ี่จะถือจนครบกำหนด หากหน่วยงานเพียง
แต่ตั้งใจจะถือตราสารหนี้นั้นไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
๑๒.๑ อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปทำให้ความเสี่ยงในการชำระหนี้สูงขึ้น
๑๒.๒ เงินลงทุนที่สามารถไข้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า
๑๒.๓ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน
๑๒.๔ มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
๑๓. หากหน่วยงานขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือ ว่าการขายนั้น กระทำเมื่อ
ครบกำหนด
๑๓.๑ หน่วยงานขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใข้สิทธิ
ไถ,ถอนก่อนครบกำหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสารจะใข้สิทธิไถ่ถอนนั้น
ซึ่งระยะเวลาจากวัน ที่ข ายถึงวัน ครบกำหนดใกล้เคียงกัน จนทำให้ค วามเสี่ยงจากอัต ราดอกเบี้ย
ไม,เป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดราคาของตราสารอีกต่อไป
๑๓.๒ หน่วยงานขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้รับชำระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ไต้
ตราสารมา
หลักทรัพย์เพื่อค้า
๑๔. ตราสารหนี้ท ี่ถือเป็น หลัก ทรัพ ย์เพื่อ ค้า หมายถึง ตราสารหนี้ที่หน่วยงานถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ที่จะขายในอนาคตอัน ใกล้ ทำให้ห น่วยงานถือหลักทรัพ ย์น ั้น ไว้เป็น ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อ หากำไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจีงมีอัตราการหมุนเวียนสูง
๑๔. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๔๒
หลักทรัพย์เผื่อขาย
๑๖. ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกฃนิดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภท
เป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว
๑๗. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๔๓

*

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่าเริ่มแรก

๑๘. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใข้จ่ายในการทำรายการ

- การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
๑๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนใบตราสารหนี้ทุกขนิดที่หน่วยงานตั้งใจจะถือจนครบกำหนดด้วยราคาทุน
ตัด จำหน่า ยหัก ด้ว ยค่า เผื่อ การต้อ ยค่า ณ วัน สิ้น สุด รอบระยะเวลารายงาน โดยราคาทุน ตัด จำหน่าย
หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาเมื่อเริ่มแรก หักเงินต้นที่จ่ายคืนและบวกหรือหักค่าตัดจำหน่าย
สะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใข้วิธีการตัดจำหน่ายส่วนต่างตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีสาระสำคัญ
๒๐. ผู้ลงทุนต้องตัดจำหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซึ่งเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารหนี้จนถึง
วันครบกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่ จำนวนที่ตัดจำหน่ายของส่วนลดหรือ
ส่วนเกินต้องน่าไปลดหรือเพิ่มรายได้ประหนึ่งว่าเปีนดอกเบี้ย และบวกหรือหักจากราคาตามบัญ ขีของ
ตราสารนั้น ราคาตามบัญขีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในขณะนั้น
การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
๒๑. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจะต้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะไม,สามารถ
เรืยกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญ ญาได้ รายการขาดทุน จากการ
ด้อ ยค่าของตราสารหนี้ด ังกล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญ ขีก ับ มูล ค่าปัจ จุบ ัน ของกระแสเงิน สด
ที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้นซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
๒๒. หน่ว ยงานต้อ งบัน ทึก รายการขาดทุน จากการด้อ ยค่า ของตราสารหนี้ท ี่จ ะถือ จนครบกำหนดใน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทันทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า และต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในเวลา
ต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใข้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น
๒๓. หน่วยงานอาจคำนวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เข่น กลุ่มของตราสารหนี้
ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ หน่วยงานอาจกำหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใข้ราคาตลาดของ
ตราสารหนี้นั้น (ราคาขายสุทธิ) หรือมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค่าจากการใข้) หากหน่วยงาน
คาดว่าหลัก ประกัน ที่ม ีอยู่จะเป็น แหล่งขำระหนี้เพียงแหล่งเดียวของตราสารหนี้ดังกล่าว ในเวลาต่อมา
หากหน่วยงานพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง
หน่ว ยงานต้อ งบัน ทึก เพิ่ม มูล ค่า ของเงิน ลงทุน ดัง กล่า วได้เท่าที่ไ ม่เกิน ราคาทุน ตัด จำหน่ายที่ค วรเป็น
หากหน่วยงานไม,เคยบัน ทึก รายการขาดทุน จากการด้อ ยค่ามาเลยในงวดก่อ น ๆ หน่วยงานต้องบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทันทึที่เกิด หลังจากที่หน่วยงาน
ปรับ มูลค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๑
หน่วยงานต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นโดยใข้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพี่อค้า
๒๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งใจจะถือ
จนครบกำหนดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๒๔. การบัน ทึก ผลที่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เพื่อค้า ให้ห น่วยงานพิจ ารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๔๔

๑๐
ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๒๖. หน่ว ยงานต้อ งวัด มูล ค่า เงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ท ั้ง ที่อ ยู่ใ นความต้อ งการของตลาดและไม่ไ ด้อ ยู่ใ น
ความต้องการของตลาด ที่จัด ประเภทเป็น หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขายด้วยมูล ค่ายุต ิธ รรมหัก ค่าเผื่อ การด้อ ยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๒๗. การบัน ทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕
๒๘. หน่วยงานต้องบัน ทึกการด้อยค่าของเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ท ี่จัดประเภทเป็น หลักทรัพ ย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ (ะ๗ และ ๕๘
๒๙. สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดรองรับ หน่วยงานอาจต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใข้ราคา
ซื้อ ขายของเงิน ลงทุน ที่ค ล้ายคลึง กัน ที่ม ีต ลาดรองรับ หากไม่ส ามารถหาราคาตลาดของเงิน ลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันได้ หน่วยงานต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นโดยใข้กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในตราสารทุน
*

การจัดประเภทเงินลงทุน

๓๐. ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารทุนแต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลำดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
๓๐.® เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ
๓๐.๒ เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม หรือ
๓๐.๓ เงินลงทุนทั่วไป หรือ
๓๐.๔ หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ
๓๐.(ะ หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประ!..กท!3 นลงทุน
ในตราสารทุนที่แสดงไว้แต่เดิม
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๑. หน่วยงานที่ถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) อื่น
อำนาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๒. หน่วยงานผู้ควบคุมถือว่ามีอำนาจในการควบคุมเมื่อหน่วยงานผู้ควบคุมมีอำนาจในการออกเสียงไม่ว่าจะ
เป็นทางตรง หรือทางอ้อมโดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม เกินร้อยละ ๕๐ ในกิจการอื่น ยกเว้นในกรณีที่
หน่วยงานผู้ควบคุมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างขัดเจนว่าอำนาจในการออกเสียงนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน
ผู้ควบคุมสามารถควบคุมกิจการอื่นดังกล่าวได้ กรณีตามข้อใดข้อหนี่งต่อไปนี้ถือว่าหน่วยงานผู้ควบคุม
มีอำนาจควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น แม้ว่าจะมีอำนาจในการออกเสียงไม,เกินร้อยละ ๕๐

๓๒.๑ หน่วยงานผู้ควบคุมมีอำนาจในการออกเสียงเกินร้อยละ ๕0 เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นราย
อื่น
๓๒.๒ หน่วยงานผู้ควบคุมมีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกำหนดนโยบายทางการเงินและ
การดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๒.๓ หน่วยงานผู้ควบคุมมีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู้'บริห ารอื่น ที่ม ีอ ำนาจเทืย บเท่า คณะกรรมการบริษ ัท 'โดยที่ค ณะกรรมการบริษ ัท หรือ
คณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอำนาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๒.๔ หน่ว ยงานผู้ค วบคุม มีอ ำนาจในการกำหนดทิศ ทางในการออกเสีย งส่ว นใหญ่ใ นการประขุม
คณะกรรมการบริษ ัท หรือ คณะผู้บ ริห ารอื่น ที่ม ีอ ำนาจเทีย บเท่า คณะกรรมการบริษ ัท โดยที่
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอำนาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๓. หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะชื้อหุ้น (รกํล1-0 ผลกโลก1ร) สิทธิการชื้อหุ้น (รกํลโอ (ะลแ
๐เวปอกร) ตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซึ่งหากหน่วยงานเลือกไข้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารดัง กล่า วแล้ว หน่ว ยงานจะมีอ ำนาจในการออกเสีย งต่อ นโยบายทางการเงิน และ
การดำเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทำนองเดียวกันเป็นการลดอำนาจในการออกเสียงดังกล่าว
ของบุคคลอื่น ในการประเมิน ว่าหน่วยงานมีอ ิท ธิพ ลอย่างมีส าระสำคัญ ต่อ กิจการอื่น หรือมีอำนาจ
ในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการอื่นหรือไม่ หน่วยงานต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่อาจเกิดจากความเป็นไปไดัที่หน่วยงานสามารถใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารนั้นในปีจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการหรือหน่วยงานอื่นๆ ถืออยู่
ด้วย ในบางกรณี หน่วยงานอาจมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้แต่ไม่สามารถใช้สิทธิในป็จจุบันได้
ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม,สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปีจจุบัน ได้แก่
ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไม,สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กำหนดในอนาคตหรือ
จนกว่าจะเกิดเหตุการณีใดเหตุการณ์หนื่งตามที่กำหนดไว้ในอนาคต
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
๓๔. หน่วยงานร่วม หมายถึง กิจการหรือ หน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจ การที่ไม่ได้ก ่อ ตั้งในรูป บริษ ัท ที่อ ยู่ภ ายใต้
อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม
อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ในหน่วยงานร่วม
๓๔. หากผู้ลงทุนมีอำนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เข่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม)
ในกิจการอื่นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกิจการ
อื่น นอกจากผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างขัดเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดชื้น ในทางกลับกันหาก
ผู้ล งทุน มีอำนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เข่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม)
ในกิจการอื่นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญนอกจาก
จะมีห ลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างขัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ต่อกิจการอื่นนั้น การที่
ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการเป็นจำนวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไมได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในกิจการด้งกล่าวได้

๓๖. หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ
๓๖.๑ การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำนาจเทียบเท่าคณะกรรมการ
บริษัทของกิจการหรือหน่วยงานอื่น
๓๖.๒ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปีนผลหรือ
การแบ่งปีนส่วนทุนด้วยวิธีอื่น
๓๖.๓ มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการหรือหน่วยงานอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญ
๓๖.๔ มีการให้ข้อมลทางเทคนิคที่สำคัญในการดำเนินงาน
๓๗. หน่วยงานสูญเสิยการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในกิจการหรือหน่วยงานอื่น เมื่อหน่วยงานสูญเสืยอำนาจ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการหรือ
หน่วยงานอื่น การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของการถือครองหุ้นในกิจการอื่นหรือไม่ ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ กรณีที่หน่วยงานร่วม
อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดำเนินการตามแผนพื่เนฟู หรือหน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งกรณี
ที่เกิดจากผลของข้อตกลงตามสัญญา
เงินลงทุนทั่วไป
๓๘.หากหน่วยงานลงทุนในตราสารทุน ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแต่ไม่มีค วามสัมพัน ธ์ถึงฃั้น ที่จะ
สามารถควบคุม กิจการหรือหน่วยงาน หรือมีอิท ธิพ ลอย่างมีส าระสำคัญ ได้ หน่วยงานต้อ งจัดประเภท
ตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์เพื่อค้า
๓๙. ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ทำให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสัน ๆ
เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจีงมีอัตราการหมุนเวียน
สูง
๔๐. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๔๒
หลักทรัพย์เผื่อขาย
๔®. ตราสารทุน ที่ถ ือ เป็น หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขาย หมายถึง ตราสารทุน ในความต้อ งการของตลาดที’ไม่ถือเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้า และ เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
๔๒. การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๔๓
๔๓. นโยบายการบัญขีภาครัฐฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เข่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือว่าสามารถกำหนด
ได้ทันทีหากมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยลงทุนสามารถกำหนดได้และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณซน ในกรณีนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะเทียบเท่ากับตราสารทุนในความต้องการของตลาด

๑๓

*

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่าเริ่มแรก

๔๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเมือเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใฃ้จ่ายในการทำรายการ

- การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
- ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม เงินลงทุนทั่วไป
๔๔. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือหน่วยงาน
ร่วม หรือเงินลงทุนทั่วไป ด้วยราคาทุนเติมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม เงินลงทุนทั่วไป
๔๖. ในกรณีที่มีสถานการณ์ว่าเงินลงทุนทั่วไปหรือเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม มีมูลค่า
ลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้มากว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะไม่กลับคืนมาในระยะยาว เข่น ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานที่แสดงให้
เห ็น ว่า ความน ่า เชื่อ ถือ ของผู้อ อกตราสารลดลงอย่า งมีส าระสำคัญ กิจ การหรือ หน่ว ยงานมี
ผลการดำเนิน งานตกตํ่า อย่า งมาก และติด ต่อ กัน เป็น ระยะเวลายาวนาน หรือ ต้อ งดำเนิน งานภายใต้
ข้อจำกัดทางการเงินโดยผลของกฎหมายจากการประสบป้ญ หาทางการเงินเป็นเวลานาน หน่วยงานต้อง
รับ รู้ผลขาดทุน จากการด้อ ยค่าของเงิน ลงทุน ในงบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน หากหน่วยงาน
สามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต ้น ทุน สูงมากจนเกิน ไป และราคาขายหัก ด้ว ย
ต้นทุนในการขายเงินลงทุนตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีสถานการณ์ข้างด้น
อีกต่อไป หน่วยงานสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๔๗. หน่วยงานต้อ งวัดมูล ค่าเงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที่จัดประเภทเป็น หลักทรัพ ย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๔๘. การบัน ทึก ผลที่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เพื่อค้า ให้ห น่วยงานพิจ ารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๔๔
ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๔๙. หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๔๐. การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้ห น่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๔๔
๔๑. หน่วยงานต้อ งบัน ทึก การด้อยค่าของเงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที่จัด ประเภทเป็น หลัก ทรัพ ย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๔๗ และ ๔๘

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
*
การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย

๕๒. โดยปกติหน่วยงานจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าเมื่อปรากฏซัดเจนว่าหน่วยงาน
เข้าทำการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท ี่ม ีส ภาพซื้อ ง่ายขายคล่อ งและสามารถเปลี่ย นมือ ได้โ ดยมีว ัต ถุป ระสงค์
ในการหากำไรจากการขึ้น ลงของราคาในฃ่วงเวลาสั้น ๆ โดยจัดรวมเป็น กลุ่มหลักทรัพ ย์ซึ่งหน่วยงาน
เจาะจงถือ ไว้เพื่อ ค้า ทำให้ห ลักทรัพ ย์ในกลุ่มมีการหมุน เวียนอย่างต่อเมื่อง หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
หลักทรัพย์ที่หน่วยงานได้มาเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้แก่ การที่หน่วยงานทำการซื้อขายกลุ่มหลักทรัพย์
อย่างสมํ่าเสมอจนมีรูปแบบที่ซัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพื่อทำกำไรข่วงสั้นอย่างแน่นอน
ในกรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๕๓. หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขายเป็น หลัก ทรัพ ย์ท ี่ห น่ว ยงานถือ ไว้เพื่อ การใดๆโดยมิไดัม ีว ัต ถุป ระสงค์ห ลัก ที่จ ะค้า
หลักทรัพย์นั้น แม้ว่าหน่วยงานจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอำนวย ดังนั้น หลักทรัพย์
ที่หน่วยงานได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

*

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย

๕๔. หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งคือส่วนต่างระหว่าง
ราคาตามบัญขีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น เป็นรายการกำไรหรือรายการขาดทุนสุทธิในงบแสดง
ผลการดำเนินงานทางการเงินทันทีในงวดนั้น รายการกำไรและรายการขาดทุน ของหลัก ทรัพ ย์เพื่อ ค้า
ทุกรายการให้นำมารวมเพื่อแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
๕๕. หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญขี
กับมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนต่าง
ดัง กล่า วถือ เป็น ส่ว นเกิน ทุน หรือ ส่ว นตํ่า กว่า ทุน ที่เกิด จากการเปลี่ย นแปลงมูล ค่า ของเงิน ลงทุน
ซึ่งหน่วยงานตั้งพักไว้ จนกระทั่งได้จำหน่ายหลักทรัพย์จึงจะรับรู้ส่วนต่างนั้นในงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน หน่วยงานสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญ ฃีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใข้
บัญข้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

๕๖. มูลค่ายุติธรรม หมายถืง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที,
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด เข่น
เงินลงทุนในตราสารที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณขนของตลาดซื้อขายคล่อง
เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติหน่วยงานจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารที่ถืออยู่ด้วย
ราคาเสนอซื้อปีจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปีจจุบันไม่สามารถหาได้ หน่วยงานอาจใข้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด
เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกัษ
วันที่วัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานมีตราสารที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดมาก่อน หน่วยงานสามารถใข้ราคา
ที่ผู้ออกตราสารเสนอขายเป็นทอดแรก เข่น ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดเป็นครั้งแรก

การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย

๕๗. หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า
โดยการบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หากหน่วยงานมี
บัญฃีส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หน่วยงานต้องโอนบัญชีส่วนตํ่ากว่าทุนดังกล่าว เป็น รายการขาดทุน จากการด้อยค่าทัน ทีท ี่เกิด แต่หาก
หน่วยงานมีบัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องกลับ
บัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
๕๘. หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้
๕๘.๑ กิจการหรือหน่วยงานทีออกหลักทรัพย์กำลังประสบปีญหาทางการเงิน
๕๘.๒ กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา
๕๘.๓ มีความเป็นไปไต้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือพึ๋เนฟูกิจการ
๕๘.๔ หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล,องอีกต่อไปเนื่องจากปีญหาทางการเงิน

*

การแศดงรายการเงินลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

๕๙. ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุน
ระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเป็นสินทรัพ ย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาวเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
๖๐. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่
๖๐.๑ เงินลงทุนในตราสารหนี้
๖๐.๑.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดซี่งจะครบกำหนดภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ต้อ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ว ยราคาทุน ดัด จำหน่าย
หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๐. ๒ ตราสารหนึ๋ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใข้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจาก
การขายเงินลงทุนนั้น
๖๐.๑.๓ ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพ ย์เผื่อขาย ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หัก ค่าเผื่อ การด้อ ยค่า การวัดมูลค่ายุติธรรม
ไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น
๖๐.๒ เงินลงทุนในตราสารทุน
๖๐.๒.๑ ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป เฉพาะ
รายการที่หน่วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสาร
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการหรือหน่วยงานอื่น ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการต้อยค่า
๑ .

๖๐.๒.๒ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
๖๐.๒.๓ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑. เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตงใจจะถือไว้เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรๆยงาน ได้แก่
๖๑.๑ เงินลงทุนในตราสารหนี้
๖๑.๑.๑ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน
ตัดจำหน่าย หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑.๑.๒ ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายต้อง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๑.๒ เงินลงทุนในตราสารทุน
๖๑.๒.๑ ตราสารทุน ที่จัดประเภทเป็น เงิน ลงทุน ในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและหน่วยงานร่วม
ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการต้อยค่า
๖๑.๒.๒ ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากรายการในย่อหน้าที่ ๖๑.๒.๑ ซึ่ง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า
๖๑.๒.๓ ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
๖๒. ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความสำคัญ ต่อหน่วยงานผู้ลงทุน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพื่อดูความเหมาะสมของราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
งบแสดงผลการดำเนิน งานทางการเงิน

๖๓. รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับงวด
๖๓.๑ รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปีนผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว
๖๓.๒ รายการกำไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่
คำนวณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๖๕: ถึง ๖๖
๖๓.๓ รายการกำไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนระยะสั้นที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๖๓.๔ รายการกำไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
๖๓.๕: รายการขาดทุนจากการต้อยค่า และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
๖๔. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มิได้กำหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินแต่ละงวดตามปกติโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินปีนผล หรือดอกเบี้ยรับ
ซึ่งรวมค่าตัดจำหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน รายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทันที

*

การจำหน่ายเงินลงทุน

๖๕:. ในการจำหน่ายเงินลงทุน หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รันกับราคาตานบัญชี
ของเงินลงทุนเป็นรายไต้หรือค่าใข้จ่ายทันทีที่เกิด หน่วยงานต้องบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
เงิน ลงทุนที่จำหน่ายเพื่อรับรู้ในงบแลดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เซ่น ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
เงินลงทุนในกรณีของหลักทรัพย์เผื่อขาย
๖๖. หากหน่วยงานจำหน่ายเงิน ลงทุน เพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใข้ในการบันทึกรายได้หรือ
ค,าใข้จ่ายของเงินลงทุนฃนิดเดียวกันต้องคำนวณโดยไข้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน

*

การโอนเปลี่ยนประ๓ทเงินลงทุน

๖๗. หน่วยงานต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประ๓ทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๖๗.๑ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้
๖๗.๑.๑ สำหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น หน่วยงานต้องไข้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทันที
๖๗.๑.๒ สำหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หน่วยงานต้องไข้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยน
ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทันที
๖๗.๑.๓ สำหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กำหนด หน่วยงานต้องไข้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญ ชีก ับ มูล ค่ายุต ิธรรม ณ วับที่โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุน
ดัง กล่า วยัง คงแสดงเป็น รายการแยกต่า งหากในสิบ ทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่ว นทุน และต้อ ง
ตัด จำหน่า ยตลอดอายุท ี,เหลือ อยู่ข องตราสารหนี้ใ นลัก ษณะเดีย วกับ การตัด จำหน่า ย
ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใ,ข ้ว ิธ ีอ ัต ราดอกเบี้ย ทีแ่ ท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผล
ไม่แตกต่างกัน
๖๗.๑.๔ สำหรับ การโอนเปลี่ย นตราสารหนี้ท ี่จ ะถือ จนครบกำหนดไปเป็น หลัก ทรัพ ย์เผื่อ ขาย
หน่วยงานต้องไข้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญ ชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน
๖๗.๑.๕ สำหรับตราสารทุนที,โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงานต้องใช้ราคาทุน ในการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งกลับ
บัญ ชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายเสมือนกับหน่วยงานไต้บันทึกหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมหรือหน่วยงานที่ถูกควบคุมมาตั้งแต่แรก

๖๗.๑.๖ สำหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วม
ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
และรับ รู้ผ ลต่างระหว่างราคาตามบัญ ชีก ับ มูล ค่ายุต ิธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยก
ต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
๖๗.๒ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
๖๗.๒.® สำหรับการโอนเปลี่ยนเงิน ลงทุน ทั่วไปที่จัดประเภทเป็น เงิน ลงทุน ระยะยาวไปเป็น เงิน
ลงทุนในหน่วยงานที,ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วม หน่วยงานต้อง'ใช้,ราคาตามบัญ ชี ณ
วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
๖๗.๒.๒ สำหรับ การโอนเปลี่ยนเงิน ลงทุน ในหน่วยงานที่ถ ูก ควบคุม หรือ หน่วยงานร่วมไปเป็น
เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชีของ
เงิน ลงทุน ที่เหลือ อยู่เป็น ราคาโอนเปลี่ยน หากเงิน ลงทุน ส่วนที่จ ำหน่ายไปมีร าคาขาย
ตํ่ากว่าราคาตามบัญ ชี หน่วยงานต้องพิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือด้อยค่าหรือไม่เพื่อ
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
๖๘.ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนี่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก
หน่วยงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ซัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจทำให้หน่วยงานต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เซ่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์เพื่อค้า
และหลักทรัพ ย์เผื่อขายต้องมีห ลัก ฐานสนับ สนุน ในเวลาต่อมาว่าหน่วยงานได้ป ฏิบ ัติตามวัตถุป ระสงค์
ที่กำหนดไว้

*

การเปีดเผยข้อมูล

๖๙. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
๖๙.® นโยบายการบัญชีสำหรับ
๖๙.®.® การกำหนดมูลค่าของเงินลงทุน
๖๙.®.๒ ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนในการกำหนด
ต้นทุนของตราสารที่จำหน่าย
๖๙.®.๓ การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
๖๙.๒ รายการที่มีสาระสำคัญที่รวมอยู่ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินดังต่อไปนี้
๖๙.๒.๑ รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินป้นผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว
๖๙.๒.๒ จำนวนรวมของลี่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท
๖๙.๒.๓ จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
หลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๖๙.๒.๔ จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุน จากการจำหน่า ย
เงินลงทุนแต่ละประเภท
๖๙.๒.๕: จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุน ที่ยังไม่!,กิด ขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

๖๙.๓ การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่ว นเกิน ทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูล ค่า และลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
๖๙.๔ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อ■ ขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดโดย
แสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเป็นแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้
๖๙.๔.๑ มูลค่ายุติธรรม
๖๙.๔.๒ จำนวนรวมของรายการกำไรและจำนวนรวมของรายการขาดทุน ที่ย ังไม่เกิด ขึ้น จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
๖๙.๔.๓ จำนวนรวมของราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
๖๙.๔.๔ ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดตามสัญ ญาโดยจัดกลุ่มตามระยะเวลาที่จะถืงกำหนด เข่น
ภายใน ๑ ปี ภายใน ๒-๔ ปี หรือภายใน ๖-๑๐ ปี
๗๐. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
๗๐.๑ จำนวนต้นทุนดัดจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน
๗๐.๒ จำนวนรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น
๗๐.๓ จำนวนรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
๗๐.๔ สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ ๑๑ ที่ทำให้หน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น
๗๑. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน่วยงานร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายกิจการหรือหน่วยงาน หรือข้อมูลของ
ทั้งกลุ่มกิจการซี่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายไต้ และกำไรหรือขาดทุน
๗๒. รายละเอียดของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมที่สำคัญ รายซื่อของ
กิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือสถานที่ประกอบการ สัดส่วน
ของความเป็น เจ้าของและสัด ส่วนของอำนาจในการออกเสียงในกรณีท ี่ต ่างจากสัด ส่วนของความเป็น
เจ้าของ รวมทั้งวิธีการบัญชีที่ใข้บันทึกเงินลงทุน

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

๗๓. ในการนำนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบัติ หน่วยงานต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันที โดยต้องไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินของงวดก่อน

วันถือปฏิบัติ

๗๔. นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒๐

ภาคผนวก

ภาคผนวกนี้ ประกอบด้วย แผนภาพตราสารทุนและตราสารหนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจของ
ผูใข้นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน และไม,ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
แผนภาพตราสารทุนและตราสารหนี้ ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การจัดประเภทเงินลงทุน
๒. การวัดมูลค่าเงินลงทุน
๒.๑ การวัดมูลค่าเริ่มแรก
๒.๒ การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
๓. การแสดงรายการ
๔. การเปิดเผยข้อมูล

เรียน ผู้บัญ ชาการตำรวจแห่งชาติ
...........................

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
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สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน ๒ เล่ม
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ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญ ชีกลางได้แจ้งให้ห น่วยงานภาครัฐใช้ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม
๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญ ชีก ลางขอเรีย บว่า ได้จ ัด พิม พ์ม าตรฐานฉบับ ดัง กล่า วเป็น รูป เล่ม เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
จึง ขอจัด ส่ง ให้ห น่ว ยงานภาครัฐ หน่ว ยงานละ ๒ เล่ม ปรากฏตามสิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย ใช้ถ ือ ปฏิบ ัต ิท างบัญ ชี
สำหรับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ แทนเนื้อ หาเกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์ป ระเภทที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
ที่ป รากฏในหลัก การและนโยบายบัญ ชีส ำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยให้ใช้!นการนำเสนองบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึง เรีย น มาเพ ื่อ โป รดท ราบ และแจ้ง เจ้า ห น ้า ท ี่ท ี่เ กี่ย วช้อ งท ราบ และถือ ป ฏิบ ัต ิต ่อ ไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับดังกล่าวไต้ที่เว็บไซต์กรมบัญ ชีกลาง ผผผ.(ะฐส่.ฐ๐.'เ:!า
หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพรกมล ประยูรสิน)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เวล๐ :0นท'!;(ฐ)(ะฐฟ-รูอแเา
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ก ล ุ่ม ง า น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร บ ัญ ช ีภ า ค ร ัฐ
ส ิา น ัก ม า ต ร ฐ า น ด ้า น ก า ร บ ัญ ช ีภ า ค ร ัฐ

ประกาศกระทรวงการคล'ง
เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์

ตามที่ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดระบบบัญชี และจัดทำ
งบการเงิน ตามเกณฑ์ค งค้า งได้อ ย่า งถูก ต้อ งเหมาะสม เพื่อ ประโยชน์ใ นการบริห ารงานภายในหน่ว ยงาน
และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงิน ของแผ่น ดิน ในภาพรวม นั้น
กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึ่งใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับสินทรัพย์มีตัวตน ประ๓ ทรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในหลักการและนโยบายบัญชี
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐเป็นป็จจุบันและสอดคล้อง
กับ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงิน
ของหน่ว ยงานภาครัฐ มีค วามถูก ต้อ งโปร่งใส สามารถนำไปใช้ป ระโยชน์เพื่อ การตัด สิน ใจในการบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากร เพื่อ การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บทั้ง ภายในและภายนอกหน่ว ยงาน และเพื่อ การบริห ารจัด การ
ด้านการเงิน การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ความเดิม ตามย่อ หน้า ในหลัก การและนโยบายบัญ ชีส ำหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ
ฉบับที่ ๒ และใช้ค วามใหม่ต ามย่อ หน้าดังต่อ ไปนี้แ ทน เมื่อ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน
อาคาร แสะอุปกรณ ตามขอ ดไ มีผลบังคับใช้
๒.๑ ย่อ หน้า ที่ ๖.๑ เรื่อ งเกณฑ์ใ นการรับ รู้ส ิน ทรัพ ย์ ในหลัก การและนโยบายบัญ ชี
สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖ และให้ใช้ความ
ในย่อหน้าที่ ๑๐ ถึง ๑๔ เรื่อ งการรับ รู้รายการ ในมาตรฐานการบัญ ชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้แทน
๒.๒ ย่อ หน้าที่ ๖.๒ เรื่อ งเกณฑ์ม ูล ค่า ขั้น ตํ่า ในการรับ รู้ใ นหลัก การและนโยบายบัญ ชี
สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖
๒.๓ ย่อหน้าที,...

-๒ ๒.๓ ย่อหน้าที่ ๖.๓ ถึง ๖.๔ เรื่องการวัด มูลค่าสิน ทรัพ ย์ ในหลักการและนโยบายบัญ ชี
สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ และ'ให้'1ซ้ค'วาม
ในย่อหน้าที่ ๑๙ ถึง ๓0 เรื่องการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการในมาตรฐานการบัญชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้แทน
๒.๔ ย่อ หน้าที่ ๖.๖ ถึง ๖.๗ เรื่อ งการแลกเปลี่ย นสิน ทรัพ ย์ ในหลัก การและนโยบาย
บัญ ชีส ำหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖ และให้ใช้
ความในย่อหน้าที่ ๓๑ ถึง ๓๓ ในมาตรฐานการบัญ ชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้แทน
๒.๔ ย่อ หน้า ที่ ๖.๘ เรื่อ งรายจ่า ยภายหลัง การได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ในหลัก การและ
นโยบายบัญ ชีส ำหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖
และให้ใช้ความในย่อหน้าที่ ๑๖ ถึง ๑๘ ในมาตรฐานการบัญ ชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้แทน
๒.๖ ย่อ หน้าที่ ๖.๓๒ เรื่องที่ดิน ย่อ หน้าที่ ๖.๓๓ เรื่อ งอาคาร ย่อ หน้า ที่ ๖.๓๔ เรื่อ ง
อุป กรณ์ ย่อ หน้า ที่ ๖.๓๔ ถึง ๖.๓๖ เรื่อ งสิน ทรัพ ย์โ ครงสร้า งพื้น ฐาน ในหลัก การและนโยบายบัญ ชีส ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖
๒.๗ ย่อ หน้าที่ ๘.๑๑ เรื่อ งกำไร/ขาดทุน จากการจำหน่า ยสิน ทรัพ ย์ใ นหลัก การและ
นโยบายบัญ ชีส ำหรับ หน่ว ยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖
และให้ใช้ความในย่อหน้าที่ ๗๔ ถึง ๗๙ เรื่องการตัดรายการ ในมาตรฐานการบี้ญชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้แทน
๒.๘ ย่อหน้าที่ ๙ .๙ ถึง ๙.๑๐ เรื่องค่าเสื่อมราคา ในหลัก การและนโยบายบัญ ชีส ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖ และให้ใช้ความในย่อหน้าที่
๔๑ - ๗๐ เรื่องค่าเสื่อมราคา ในมาตรฐานการบัญ ชีตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับบี้แทน
๒.๙ ให้ย กเลิก ภาคผนวก ๒ ตารางการกำหนดอายุก ารใช้ง านและอัต ราค่า เสื่อ มราคา
สินทรัพย์ถาวร ในหลัก การและนโยบายบัญ ชีส ำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๖
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามที่กำหนด
แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

(^'

มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙

-*# /*# /*
(นายอภิศ ัก ดี้ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗
เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอปกรณ์
คำแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕:๔๙ (1?57\5 17 : ^ 0 ^ 7 7 , ? แ/\ผ7
/\ ผอ ร(วบเ?[ทฒ7 (เว606๓เว6โ 2006)) ซี่ง เป็น การจัด ทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ระหว่างประเทศ โดยมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕:๕๓ (1๓เวโ๐'^6๓6ท1ร 1๐ I?ร/\5ร 2010) การปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕:๕๔
(1๓เวโ๐ท6๓6ท1:5 70 1?57\ร5 - 2011) และการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (1๓เวเ'๐V6๓อก!ร 10 เ^ร/\5ร - 2014)
และมีฃ้อแตกต่างบางประการที่สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑/๓1©

สารบัญ
ย่อหน้าที่
วัตถุประสงค์......................................................................................................................................................๑
ขอบเขต.........................................................................................................................................................๒-๘
สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม.............................................................................................................๗-๘
คำนิย าม............................................................................................................................................................ ๙
การรับ รู้รายการ.......................................................................................................................................๑0-๑๘
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน .................................................................................................................. ๑๔
ต้นทุนเริ่มแรก.......................................................................................................................................๑๔
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ........................................................................................................... ๑๖-๑๘
การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ...................................................................................................................๑๙-๓๔
ส่วนประกอบของราคาทุน ............................................................................................................๒๓-๒๙
การวัดมูลค่าของราคาทุน...............................................................................................................๓0-๓๔
การวัดมูลค่าภายหลังการรับ รู้รายการ....................................................................................................๓๔-๗๓
วิธีราคาทุน............................................................................................................................................ ๓๖
วิธีการตีราคาใหม่...........................................................................................................................๓๗-๔๐
ค่าเสื่อมราคา ................................................................................................................................๔๑-๗๐
จำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา ..........................................๔๘-๖๗
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา....................................................................................................... ๖๘-๗๐
การด้อยค่า............................................................................................................................................๗๑
ค่าซดเชยสำหรับการด้อยค่า ........................................................................................................ ๗๒-๗๓
การตัด รายการ.........................................................................................................................................๗๔-๗๙
การเปิดเผยข้อมูล ...................................................................................................................................๘๐-๘๖
การถือปฏิบัติในข่วงเปลี่ยนแปลง..........................................................................................................๘๗-๘๙
วันถือปฏิบัติ ................................................................................................................................................. ๙๐
แนวทางปฏิบัติ
ตัวอย่างประกอบ

มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๒/ ๓๒

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ ๑ ถึง ๙๐ ทุก ย่อ หน้า มีค วามสำคัญ เท่า กัน
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม,ไดให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใข้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
วัตถุประสงคํ
๑.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ กำหนดวิธ ีป ฏิบ ัต ิท างบัญ ชีส ำหรับ รายการที่ด ิน
อาคาร และอุป กรณ์ เพื่อ ให้ผ ู้ใข้งบการเงิน ได้ร ับ ทราบข้อ มูล เกี่ย วกับ การลงทุน ของหน่ว ยงาน
ในรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ รวมถึง การเปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้น จากการลงทุน ดัง กล่าว
ประเด็นหลักในทางบัญชีสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์
การกำหนดมูล ค่า ตามบัญ ชี การคิด ค่า เลี่อ มราคา และการรับ รู้ผ ลขาดทุน จากการด้อ ยค่า
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

ขอบเขต
๒.

๓ .

หน่วยงานต้องใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถึอปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นกำหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกัน
(ข) สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม)
(ค) สินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ซึ่งหมายถึง ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และสิงปลูกสร้าง
ที่ใข้ในทางราชการทหารอัน จำเป็น เพื่อ ปฏิบ ัต ิก ารรบ รวมทั้งเครื่อ งมือ ยานยนต์ ขึ้นล่วน
อะไหล่ สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรบ หรือมุ่งเน้น ทางด้าน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับ ให้ถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง
(ก) สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และ
(ข) สิน ทรัพ ย์ท ี่เกิด จากสัญ ญาสัม ปทาน หลัง จากการรับ รู้แ ละการวัด มูล ค่า รายการครั้ง แรก
ตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง ข้อ ตกลงตามสัญ ญาสัม ปทาน: ด้านผู้ให้
สัมปทาน (เมื่อมีการประกาศใช้)
น ี้

มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๓/ ๓๒

๔.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม,ครอบคลุมถึง
(ก) สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))
(ข) สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เซ่น นี้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ซี่งไม่สามารถทดแทนได้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใข้ในการพัฒนา
หรือบำรุงรักษาสภาพของสินทรัพย์ตามที่กล่าวไวในย่อหน้าที่ ๔(ก) หรือ ๔(ข)

๔.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นอาจกำหนดให้หน่วยงานรับเรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โดยใช้วิธีซึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเซ่น มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญ ญาเข่า กำหนดให้ห น่ว ยงานพิจ ารณารับ เรายการที่ด ิน อาคาร
และอุปกรณ์ตามสัญญาเข่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์นั้น มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๒ (เมื่อมีการประกาศใช้) กำหนดให้หน่วยงานพิจารณารับเรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้โนการให้บริการจัดการตามสัญญาสัมปทานโดยใช้หลักการควบคุมสินทรัพย์นั้น
อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าว การปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับรายการที่ดิน อาคาร
และ
อุปกรณ์นั้น รวมทั้งการคิดค่าเลื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

๖.

หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีราคาทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
การบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะต้องปฏิบ ัติตามวิธีราคาทุน
ตามที่กำหนดไว้โนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม
๗.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานรับรัสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมแม้จะเป็นไปตาม
คำนิยามและเกณฑ์การรับเของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

๘.

สิน ทรัพ ย์บ างรายการอาจถือ เป็น สิน ทรัพ ย์ม รดกทางวัฒ นธรรมเนื่อ งจากมีค วามสำคัญ
ทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือประวัติศาสตร์ ตัวอย่างของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่
อาคารที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณจดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร์
หนังสือและภาพยนตร์เก่าที่ทรงคุณ ค่า พระราชวัง แหล่งโบราณคดี พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่สงวน
รักษาไว้ตามธรรมชาติ และผลงานทางศิลปะ สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมมักจะมีลักษณะบางอย่าง
ซึ่งรวมถึงลักษณะดังต่อไปนี้ (แม้ว่าลักษณะเหล่านี้จะไมใช่ลักษณะของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมได้
เพียงประ๓ทเดียว)
(ก) คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และประวัติศาสตร์ ไม่สามารถสะท้อนออกมา
ให้เห็นได้ทั้งหมดในมูลค่าทางการเงินที่คิดจากราคาตลาดเพียงอย่างเดียว

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๔/๓๒

(ค) สินทรัพย์เหล่านั้นมักจะไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนได้ และมักมีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา
แม้ว่าสภาพทางกายภาพจะเสื่อมไป และ
(ง) การประมาณอายุการใช้งานอาจทำได้ยาก ซึ่งในบางกรณีอาจมีอายุได้ถึงหลายร้อยปี
หน่วยงานภาครัฐอาจมีการครอบครองสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มาเป็นเวลา
หลายปีแล้ว และได้มาด้วยวิธีการต่างๆ กัน เซ่น การซื้อ การบริจาค การยกมรดกให้ และการอายัด ยึดทรัพย์
สินทรัพย์เหล่านี๋ไม่ได้ครอบครองไว้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลเช้าหน่วยงาน และอาจจะมีกฎหมาย หรือ
ข้อจำกัดทางสังคมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
คำนิยาม
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ศังนี้
มูลค่าตามบัญ ชี หมายถึง (สำหรับ วัต ถุป ระสงค์ข องมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้) มูล ค่า
ของสิน ทรัพ ย์ท ี่ร ับ รู้ห ลังจากหัก ค่าเสื่อ มราคาสะสม และค่า เผื่อ
การด้อ ยค่า สะสมของสิน ทรัพ ย์ (เมื่อ มาตรฐานที่เกี่ย วช้อ ง
ประกาศใช้)
ประ๓ทของ
หมายถึง กลุ่ม ของส ิน ท รัพ ย์ท ี่ม ีล ัก ษ ณ ะห รือ ห น ้า ท ี่ท ี่ค ล้า ยคลึง กัน
ที่ดิน อาคาร
ต่อ การดำเนิน งานของหน่ว ยงาน ซึ่ง จะแสดงเป็น รายการเดีย ว
และอุปกรณ์
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเป็ดเผยรายการในงบการเงิน
จำนวนที่ค ิด ค่า หมายถึง ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ห รือ มูล ค่า อื่น ที่ใ ช้แ ทนราคาทุน หัก ด้ว ย
เสื่อมราคา
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปีน ส่วนจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสิน ทรัพ ย์อย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
ม ู ล ค ่ า เ ฉ พ า ะ หมายถึง มูล ค่า ป้จ จุบ ัน ของกระแสเงิน สดซึ่ง หน่ว ยงานคาดว่า จะได้ร ับ
หน่วยงาน
จากการใช้ป ระโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์อ ย่า งต่อ เนื่อ ง และจากการ
จำหน่ายสิน'ทรัพย์'นั้นเมื่อสินอายุการให้ประโยชน์ ห่รือที่คาดว,าจะเกิดเมื่อ
มีการโอนสินทรัพย์นั้นเพื่อชำระหนี้สิน
ผลขาดทุนจากการ หมายถึง จำนวนของมูล ค่า ตามบัญ ชีท ี่ส ูง กว่า มูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้ร ับ คืน
ด้อยล่าขอ5สินทรัพย์
ของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ผลขาดทุนจากการ หมายถึง จำนวนชองมูล ค่า ตามบัญ ชีท ี่ส ูง กว่า มูล ค่า บริก ารที่ค าดว่า จะได้
ด้อยค่าฃอส์นทรัพย์
รับคืนของสินทรัพย์
ที่ไ ม่ก ่อ ให้เกิด
เงินสด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า {ะ/๓๒
I

ที่ด ิน อ า ค า ร หมายถึง
และอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานมีไว้เพื่อใข้ป ระโยชน์ในการผลิต ในการจำหน่าย
สินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เข่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน
(ข) หน่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนี่งรอบระยะเวลา

มูล ค่า ท ี่ค าดว่า หมายถึง
จะไค้รับคืน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักต้นทุนในการขาย
ของสิน ทรัพ ย์ และมูล ค่าจากการใช้ป ระโยขน์ฃ องสิน ทรัพ ย์น ั้น
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิน ทรัพ ย์ท ี่ไ ม่ก ่อ ให้เกิด เงิน สดหัก ต้น ทุน
ใน การขายของสิน ทรัพ ย์ และมูล ค่า จากการใช้ป ระโยชน์
ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
จำนวนเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะไต้รับในปัจจุบันจากการจำหน่าย
สิน ทรัพ ย์ห ลังจากหัก ต้น ทุน ที่ค าดว่าจะเกิด ขึ้น จากการจำหน่าย
สิน ทรัพ ย์น ั้น หากสิน ทรัพ ย์น ั้น มีอ ายุแ ละสภาพที่ค าดว่า จะเป็น
ณ วันสินสุดอายุการให้ประโยชน์

มูล ค่า บริก ารที่ หมายถึง
คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง

อ า ย ุ ก า ร ใ ห ้ หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ประโยชน์
(ก) ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้
(ข) จำนวนผลผลิตหรือจำนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะไต้รับจากสินทรัพย์
คำศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นและนำมาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมาย
เดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในชุดคำศัพท์บัญชี
ภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)
การรับรู้รายการ
๑๐.

หน่วยงานต้อ งรับ รู้ต ้น ทุน ของรายการที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็น สิน ทรัพ ย์เมื่อเป็น ไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
(ก) มีค วามเป็น ไปไต้ค ่อ นช้า งแน่ท ี่ห น่ว ยงานจะไต้ร ับ ประโยชน์เซิง เศรษฐกิจ ในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และ
(ข) สามารถวัดมูลค่าต้นทุน หรือมูลค่ายุติธรรม (รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ ๒๐)
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไต้อย่างน่าเซึ่อถือ

๑๑.

รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุป กรณ์ท ี่ใช้ในการซ่อมบำรุงจะถูกรับ รู้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หากไม่เช้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสินค้าหรือวัสดุคงเหลือ
I

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๖/ ๓๒

๑๒.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โม่ไต้กำหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ดังนั้น หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการนำเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อม
หรือลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะนำรายการที่ไม่มีนัยสำคัญ
หลายรายการ เซ่น อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และรายการขนาดเล็กของอุปกรณ์มาบันทึกรวม
เป็นสินทรัพย์รายการเดียว แล้วใช้เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม

๑๓.

หน่ว ยงานต้อ งประเมิน ด้น ทุน ทั้ง หมดของรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์เมื่อ เกิด ขึ้น ตาม
หลัก การรับ รู้รายการ ต้น ทุน ดังกล่าวประกอบด้วยต้น ทุน เริ่ม แรกเพื่อให้ไต้ม าหรือที่เกิดขึ้น จาก
การก่อสร้างที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทน
ส่วนประกอบต่างๆ หรือการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ดังกล่าว

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
๑๔.

โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์บางอย่างจัดเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังไม่มีคำนิยามของสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล สินทรัพย์เหล่านี้มักจะแสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน
ดังต่อไปนี้
(ก) สินทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย
(ข) สินทรัพย์นั้นมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยขนํทางอื่นไต้
(ค) สินทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไม่ไต้ และ
(ง) สินทรัพย์นั้นมีช้อจำกัดในการจำหน่าย
ถึงแม้สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ไต้จำกัดความเป็นเจ้าของว่าจะต้องเป็นของหน่วยงานภาครัฐ
แต่สินทรัพย์ดังกล่าวที่สำคัญๆ มักจะเป็นของหน่วยงานภาครัฐ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
ตามคำนิยามของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้องรับรู้รายการทางบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงข่ายถนน ระบบท่อระบายนํ้าทั้ง
ระบบประปาและไฟฟ้า และระบบเครือข่ายการสื่อสาร

ต้นทุนเริ่มแรก
๑๔.

หน่วยงานอาจไต้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาเพื่อประโยซนํในการรักษาความปลอดภัย
หรือสภาพแวดล้อม การไต้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ไต้เป็นการเพิ่มประโยชน์
เขิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นโดยตรงให้กับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน แต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานจำเป็นต้องมีเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถไต้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์อื่น
ของหน่วยงานไต้ ดังนั้น การไต้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเช้าเกณฑ์การรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์เพราะทำให้หน่วยงานไต้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ
ในการให้บ ริก ารจากสิน ทรัพ ย์อ ื่น ที่เกี่ย วช้อ งมากกว่า กรณีท ี่ห น่ว ยงานไม,มีส ิน ทรัพ ย์ด ัง กล่าว
ตัว อย่างเข่น โรงพยาบาลจำเป็น ต้อ งติด ตั้งระบบหัว กระจายนํ้าดับ เพลิงใหม่เพื่อ ให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๗/ ๓๒

ข้อกำหนดด้านการป้องกันอัคคีภัย หน่วยงานต้องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงพยาบาลครั้งนี้
เป็นสินทรัพย์ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้โดยปราศจาก
อุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องสอบทานมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทั้งรายการ ที่
ติดตั้งใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม,ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
๑๖.

ภายใต้เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ หน่วยงานต้องไม่รับรู้ด้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญ ชีของรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์นั้น แต่ห น่วยงานต้อ งรับ รู้ด ้น ทุน ดังกล่าวในรายได้ส ูง/(ตา) กว่า ค่า ใช้จ ่า ย
เมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นเป็นประจำมีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอาจรวมถึงขึ้นส่วนอะไหล่ขึ้นเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
“ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา” รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

๑๗.

หน่วยงานอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเซ่น หน่วยงานอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นผิวการจราจรของถนนใหม่
ทุกรอบสองถึงสามปี หรืออาจจำเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากมีการใช้งานครบตาม
จำนวนขั่วโมงที่กำหนด หรืออาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแทนเครื่องตกแต่งภายในเครื่องบิน เซ่น เก้า อี้
และห้อ งครัวหลายครั้งตลอดอายุข องลำตัวเครื่อ งบิน หน่วยงานอาจได้รับ รายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ บางรายการมาเพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เซ่น การเปลี่ยนแทน
ผนังภายในอาคาร หรือการเปลี่ยนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้หลัก
การรับรู้รายการในย่อหน้าที่ ๑๐ หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้นทุนนั้น
เกิด ขึ้น และเป็น ไปตามเกณฑ์ก ารรับ รู้ร ายการ หน่ว ยงานต้อ งตัด มูล ค่าตามบัญ ชีข องขึ้น ส่ว น
ที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของการตัดรายการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ (ดูย่อหน้าที่ ๗๔-๗๙)

๑๘.

หน่วยงานอาจจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ
ที่อ าจเกิด ขึ้น โดยไม,ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนขึ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ ให้รายการที่ด ิน อาคาร
และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานไต้ต่อเนื่อง (ตัวอย่างเซ่น กรณีของเครื่องบิน) หน่วยงานต้อง
รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เซ่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ หน่วยงานต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูกบันทึก
ไว้ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการไต้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม,ก็ตาม ในกรณีจำเป็นหน่วยงาน
อาจใช้ป ระมาณการต้น ทุน การตรวจสอบสภาพในลัก ษณะคล้ายคลึงกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น ในอนาคต

(5

มาตรฐานการนัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๘/ ๓๒

) 0

ช่วยในการกำหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพ ที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สินทรัพย์เมื่อหน่วยงานได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์
การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
๑๙.

หน่ว ยงาบต้อ งวัด มูล ค่า ของรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ท ี่เข้า เงื่อ นไขการรับ รู้ร ายการ
เป็นสินทรัพย์โดยใข้ราคาทุน

๒๐.

ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ท ี่ไต้ม าจากรายการที่ไม่ม ีก ารแลกเปลี่ยน จะวัด มูล ค่าด้ว ยมูล ค่ายุต ิธ รรม
ของสินทรัพย์ ณ วันที่ไต้รับสินทรัพย์นั้นมา

๒๑.

หน่ว ยงานอาจได้ร ับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ มาจากรายการที่ไ ม,มีก ารแลกเปลี่ย น
เช่น รัฐบาลได้รับบริจาคที่ดินจากนักพัฒ นาที่ดิน โดยไม่มีต้นทุนหรือมีน้อยมาก เพื่อนำมาใช้ใน
การพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ ถนน และทางเดิน เท้า นอกจากนี้หน่วยงานอาจได้รับสินทรัพย์มา
โดยการใช้อำนาจในการยึดทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ราคาทุนของสินทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์มา

๒๒.

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การวัด มูล ค่ารายการที่ด ิน อาคาร
และอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยไม,มีราคาทุน หรือมีราคาทุนน้อยมาก ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ ๒๐
ไม่ถือเป็นการตีราคาใหม่ ดังนั้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ในย่อหน้าที่ ๓๗ และข้ออภิปราย
เพิ่มเติมในย่อหน้าที่ ๓๘ - ๔๓ จะใช้กับกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคารายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ใหม่ในงวดการรายงานภายหลังจากการรับรู้ครั้งแรกเท่านั้น

ส่วนประกอบของราคาทุน
๒๓.

ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย
(ก) ราคาซื้อรวมอากรขาเช้าและภาษีซื้อที่เรืยกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า และจำนวนที่ได้รับคืน
จากผู้ขาย
(ข) ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร
(ค) ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
ซึ่งเป็นภาระผูกพันของหน่วยงานที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานได้สินทรัพย์นั้นมา หรือเป็นผลจาก
การใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น

๒๔.

ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ได้แก่
(ก) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก ำหนดในมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๔
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้างหรือ
การได้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๙/ ๓๒

(ซ)
(ค)
(ง)
(จ)

ต้นทุนการเตรียมสถานที่
ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ
ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า
สิ่งตอบแทนสุท ธิท ี่ได้รับ จากการขายรายการต่างๆ ที,ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อม
ของสินทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสถานที,และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
(ฉ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
๒๕.

หน่ว ยงานต้อ งปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สิน ค้าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้) สำหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันของหน่วยงานในการรื้อ การขนย้าย และ
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น
ในการผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้นั้น หน่วยงานต้องรับรู้และวัดมูลค่า ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๙
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)

๒๖.

ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเบ็เนส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่
(ก) ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่
(ข) ต้นทุนในการแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
(ค) ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการผึเกอบรม
พนักงาน) และ
(ง) ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป

๒๗.

การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะสิ้นสุด
เมื่อสินทรัพย์นั้น อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ หรือการนำสินทรัพย์มาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม
จึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่
(ก) ต้น ทุน ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ส ิน ทรัพ ย์อยู่ในสภาพที่พ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ
ฝ่ายบริห าร แต่ยังไม,ได้นำสินทรัพย์มาใช้หรือนำสินทรัพย์มาใซในการดำเนินงานในระดับที่
ยังไม,เต็มกำลังการผลิต
(ข) ผลชาดทุนจากการดำเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างความต้องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๐/ ๓๒

๒๘.

หน่วยงานอาจดำเนินการบางอย่างเพื่อการก่อสร้าง หรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ไ ม่จ ำเป็น ต่อ การทำให้ส ิน ทรัพ ย์ด ัง กล่า ว อยู่ใ นสถานที่แ ละสภาพที่พ ร้อ มจะใช้ง านได้
ตามความประสงค์ของฝ่ายบริห าร การดำเนิน การเหล่านี้อ าจเกิด ขึ้น ก่อ น หรือระหว่างกิจกรรม
การก่อ สร้า งหรือ การพัฒ นานั้น ตัว อย่า งเซ่น หน่ว ยงานอาจมีร ายได้จ ากการให้เช่า สถานที่
ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารในอนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้
สถานที่ด้งกล่าวเป็นที่เช่าจอดรถ ไม่ใช่กิจกรรมที่จำเป็นต่อการทำให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ
ที่พร้อมจะใช้งานใต้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ด้งนั้น หน่วยงานต้องรับรู้รายใต้และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวช้อ งจากการดำเนิน งานที่ไม่ใช่ก ิจกรรมหลัก ในรายได้ส ูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ ่าย และรวมถึง
การจัดประเภทรายไต้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้องตามลำดับ

๒๙.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่า
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้มา หากหน่วยงานผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพื่อขาย (ดูมาตรฐาน
การบัญฃีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ด้งนั้น ต้นทุนของสินทรัพย์
ต้องไม่รวมกำไรที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ในทำนองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่น
ที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้างสินทรัพย์ด้งกล่าว ไม่ให้นำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ที่สร้างขึ้นใช้เอง การรับรู้ดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เอง
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

การวัดมูลค่าของราคาทุน
๓๐.

ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด หรือมูลค่ายุติธรรม
ลำหรับรายการที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ ๒๐ ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการขยายกำหนดการขำระเงิน
ออกไปนานกว่าปกติ หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจำนวนเงิน
ทั้งหมดที่ต้องขำระ เป็นดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการได้รับสินเชื่อนั้น เว้นแต่หน่วยงานรับรู้ดอกเบี้ย
ด้งกล่าวเป็น ส่ว นหนึ่งของมูล ค่าตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ต ามข้อ กำหนดของแนวทางที่อ าจเลือ ก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

๓๑.

หน่ว ยงานอาจได้ร ับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ห นึ่งรายการ หรือ มากกว่าหนึ่ง รายการ
จากการแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม,เป็นตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับ ทั้งรายการสิน ทรัพ ย์
ที่เป็น ตัว เงิน และไม่เป็น ตัว เงิน ข้อ พิจ ารณาที่จ ะกล่า วต่อ ไปบี้ เป็น ข้อ พิจ ารณาลำหรับ กรณี
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม,เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที,ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
สามารถประยุกต้ใช้ข้อพิจารณาด้งกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กล่าวไวได้ หน่วยงานต้องวัด
มูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนด้งกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งด้งต่อไปบี้
(ก) รายการแลกเปลี่ยนขาดเบี้อหาเขิงพาณิขย์ หรือ
I

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ’ที ๑๗ หน้า ๑๑/ ๓เฮ)

(ข) หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มา และสินทรัพย์ที่นำไปแลกได้
อย่างน่าเชื่อถือ
หน่วยงานต้องวัดมูลค่ารายการสิน ทรัพ ย์ท ี่ได้มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถ
ตัดรายการสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยนไดในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยน
๓๒. ในการกำหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเซิงพาณิขย์หรือไม, ให้หน่วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผล
มาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเบื้อหาเซิงพาณิชย์หากเช้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะ (ความเลี่ยง จังหวะเวลา และจำนวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับหรือศักยภาพ
ในการให้บ ริก ารจากสิน ทรัพ ย์ แตกต่า งจากลัก ษณะของกระแสเงิน สดหรือ ศัก ยภาพ
ในการให้บริการของสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยน หรือ
(ข) รายการแลกเปลี่ย นทำให้เกิด การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่า เฉพาะหน่ว ยงานในส่ว นของ
การดำเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
(ค) ความแตกต่างในย่อหน้าที่ ๓๒(ก) หรือ ๓๒(ข) มีน ัยสำคัญ เมื่อ เทียบกับ มูล ค่ายุต ิธ รรมของ
สินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยน

(ก) ไม่ม ีค วามแตกต่างอย่างมีน ัย สำคัญ ในช่ว งของประมาณการมูล ค่ายุต ิธ รรมที่ส มเหตุส มผล
ของสินทรัพย์นั้น หรือ
(ข) สามารถประเมิน ความน่า จะเป็น ของประมาณการมูล ค่า ยุต ิธ รรม ณ ระดับ ต่างๆ ในช่วง
ของประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
หากหน่วยงานสามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา หรือสินทรัพย์ที่นำไปแลกเปลี่ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่นำไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ซัดเจนกว่า
๓๔.

ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณีที่ครอบครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า

การวัดมูลค่าภายหลังการรับ เรายการ
๓ ๕ .

หน่ว ยงานสามารถเลือ กใช้น โยบายบัญ ชี โดยใช้ว ิธ ีร าคาทุน ที่ก ำหนดไว้ใ นย่อ หน้า ที่ ๓๖
หรือ วิธ ีก ารดีร าคาใหม่ต ามที่ก ำหนดไว้ในย่อ หน้าที่ ๓๗ ทั้งนี้ หน่ว ยงานต้อ งใช้น โยบายบัญ ชี
เดียวกันสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประ๓ ทเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๒/ ๓๒

วธราคาทุน
๓๖.

ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ หน่วยงานต้องแสดงรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และผลจาดทุน จากการต้อ ยค่า
สะสมจองสินทรัพย์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

วิธีการดีราคาใหม่
๓๗.

ภายหลัง จากการรับ รู้ร ายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมไต้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วย
ราคาที่ดี'ใหม่ ซึ่งคือ มูล ค่ายุต ิธ รรม ณ วัน ที่ม ีก ารดีร าคาใหม่ห ัก ด้ว ยค่า เชื่อ มราคาสะสม และ
ผลจาดทุน จากการต้อ ยค่า สะสม (เมื่อ มาตรฐานที่เกี่ย วข้อ งประกาศใช้) ที่เกิด ขึ้น ในภายหลัง
หน่วยงานต้องดีราคาสิน ทรัพ ย์ใหม่อย่างสมื่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญ จีจะไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรม ผ วันสินรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสำคัญ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
การดีราคาใหม่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ ๔๗ ๔ ๙

๓๘.

มูลค่ายุติธรรมของที่ด ิน และอาคารจะกำหนดโดยใช้ห ลัก ฐานที่ได้จากการประเมิน ราคาที่อ้างอิง
จากราคาตลาด โดยปกติจะดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือหน่วยงานภาครัฐ มูลค่ายุติธรรม
ของอาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ราคาตลาดที่ได้จากการประเมินราคา ซึ่งการประเมินราคาของสิบทรัพย์นั้น
ตามปกติจะดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ
ที่เกี่ยวช้อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จำนวนมากสามารถหามาได้อย่างง่าย โดยการอ้างอิงจาก
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีการซื้อขายคล่อง ตัวอย่างเข่น ราคาตลาดในปีจจุบันสามารถใช้ได้กับ
ที่ดิน อาคารใช้งานโดยทั่วไปที่ไม,เฉพาะเจาะจง ยานพาหนะ และอาคารและอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ

๓๙.

การกำหนดราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐบางรายการอาจทำได้ยาก เนื่องจาก
ไม,มีร ายการซื้อ ขายแลกเปลี่ย นในตลาดสำหรับ สิน ทรัพ ย์เหล่า นี้ ซึ่งหน่ว ยงานภาครัฐ บางแห่ง
อาจมีการครอบครองสินทรัพย์ดังกล่าวไวิในจำนวนที่มีนัยสำคัญ

๔๐.

หากไม่ส ามารถกำหนดราคาตลาดได้ เนื่องจากไม,มีห ลัก ฐานที่ใ ช้ก ำหนดราคาตลาดในตลาด
ที่มีการ'ซื้อ1ขายคล่อง มูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าวอาจกำหนดโดยอ้างอิงจากสินทรัพย์อื่นที่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในสถานที่และสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเข่น มูลค่ายุติธรรมของ
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่รัฐบาลครอบครองไว้เป็นระยะเวลานาน และในช่วงเวลาตังกล่าวนั้นมีรายการ
เกิด ขึ้น น้อ ยมาก หน่ว ยงานอาจประมาณมูล ค่า ยุต ิธ รรม โดยอ้า งอิง จากราคาตลาดของที่ด ิน
ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน และอยู่ในสถานที่ที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน ในกรณีของอาคารที่มี
ลักษณะเฉพาะ และโครงสร้างอื่นๆ ที่สร้างขึ้นได้ อาจประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ด้นทุนเปลี่ยนแทน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจำนวนหน่วยการบริการ
(ดูม าตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อ ยค่าของสิน ทรัพ ย์ท ี่ไ ม่ก ่อ ให้เกิด เงิน สด
(เมื่อมีการประกาศใช้)) ในหลายๆ กรณี ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๑๓/ ๓๒

สามารถกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงจากราคาซื้อของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการ
ที่เหลืออยู่คล้ายคลึงกันในตลาดซื้อขายคล่อง ในบางกรณี การใช้ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่
อาจจะเป็น ตัว กำหนดที่ด ีท ี่ส ุด ของต้น ทุน เปลี่ย นแทน ตัว อย่า งเซ่น ในกรณีท ี่อ าคารรัฐ สภา
เกิด ความเสีย หาย อาจใช้วิธ ีก ารสร้างอาคารแบบเดียวกัน ขึ้น ใหม่แ ทนการหาสถานที่ใหม่ห รือ
สร้างอาคารลักษณะอื่นแทน เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีความสำคัญต่อชุมชน
๔๑. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ไม่ส ามารถกำหนดจากหลักฐานที่อ้างอิงจากตลาดได้เนื่องจาก
รายการอาคาร และอุปกรณ์นั้นมีลักษณะเฉพาะ หน่วยงานอาจจำเป็นต้องประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้วิธีการอื่น เซ่น ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่ ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
หรือต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจำนวนหน่วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม,ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้นทุนเปลี่ยนแทน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสิน ทรัพ ย์ป ระเภทอาคารหรืออุป กรณ์ อาจกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงจาก
ราคาซื้อในตลาดของส่วนประกอบที่ใขในการผลิตสินทรัพย์นั้น หรือราคาตามดัชนีราคาของสินทรัพย์
อย่า งเดีย วกัน หรือ ที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยคลึง กัน โดยอ้า งอิง จากราคาสำหรับ รอบระยะเวลาก่อ น
เมื่อ นำวิธ ีด ัช นีร าคามาใช้ หน่ว ยงานต้อ งใช้ด ุล ยพิน ิจ ในการพิจ ารณาว่าเทคโนโลยีในการผลิต
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญตลอดรอบระยะเวลาหรือไม, และกำลังการผลิตของสินทรัพย์
ที่ใช้อ้างอิงเท่ากับสินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าหรือไม่
๔๒.

ความถี่ในการตีร าคาใหม่ข ึ้น อยู่ก ับ การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่ายุต ิธ รรมของรายการที่ด ิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่นั้นในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก
มูล ค่า ตามบัญ ชีอ ย่า งมีส าระสำคัญ หน่ว ยงานจำเป็น ต้อ งตีร าคาสิบ ทรัพ ย์ใ หม่อ ีก ครั้ง หนึ่ง
มูล ค่า ยุต ิธ รรมของรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์บ างรายการอาจมีค วามผัน ผวนและมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีน ัยสำคัญ จนทำให้ห น่ว ยงานจำเป็น ต้อ งตีราคาใหม่ท ุก ปี อย่างใรก็ต าม
การตีร าคาบ่อ ยครั้ง ไม,จำเป็น สำหรับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ท ี่ก ารเปลี่ย นแปลง
ไม,มีนัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าวการตีราคาใหม่ทุก ๓-๕ ปี ถือว่าเพียงพอ

๔๓.

เมื่อมีการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ต้องถูกปรับเป็นมูลค่า
(ก) ปรับ มูล ค่า ตามบัญ ชีก ่อ นหัก ค่า เสื่อ มราคาสะสมและผลชาดทุน จากการด้อ ยค่า สะสม
(เมื่อมาตรฐานที,เกี่ยวช้องประกาศใช้) ในลักษณะเดียวกันกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ ตัวอย่างเซ่น ปรับ มูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) โดยอ้างอิงตามข้อมูลจากตลาด
หรืออาจปรับเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี และปรับค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ตีราคาใหม่ ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๔/๓๒

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากพิจารณาหักผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) แล้ว
(ข) นำค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)
จำนวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งต้องถือปฏิบิตตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ ๕๔ และ ๕๕
หากหน่วยงานเลือ กตีราคาที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ หน่วยงานต้อง
ใช้วิธีการตีราคาใหม่กับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการ ที่จัดอยู่ในประ๓ ทเดียวกัน
กับรายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย
ประ๓ทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ หรือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใต้แก่
(ก) ที่ดิน
(ข) อาคารที่ใข้ในการดำเนินงาน
(ค) ถนน
(ง) เครื่องจักร
(จ) ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า
(ฉ) เรือ
(ซ) เครื่องบิน
(ซ) ยานพาหนะ
(ฌ) เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
(ญ) อุปกรณ์สำนักงาน
(ฎ) แท่นขุดเจาะนํ้ามัน
ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ท ุก รายการที่จ ัด อยู่ใ นประเภทเดีย วกัน ต้อ งตีร าคาใหม่พ ร้อ มกัน ทั้งนี้
เพื่อมิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอาจทยอย
ตีราคาสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันไต้ หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นบิจจุบัน
หากการตีราคาสิน ทรัพ ย์ใหม่ท ำให้ม ูล ค่าตามบัญ ชีจองสิน ทรัพ ย์น ั้น เพิ่ม ขึ้น หน่วยงานต้อ งรับ รู้
มูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท ี่เพิ่ม ขึ้น จากการดีร าคาใหม่ โดยตรงไปยัง ส่ว นเกิน ทุน จาก
การตีราคาสิน ทรัพ ย์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่นื้ในรายไต้
สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย ไม่เกินจำนวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในรายไต้
สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑(ะ/๓๒

มูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท ี่ล ดลงจากการตีร าคาใหม่ใ นรายได้ส ูง /(ตา) กว่า ค่า ใช้จ ่า ย
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ ในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือ
ด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไปหักออกจากบัญชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสิน ทรัพ ย์” ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ประ๓ทเดียวกันนั้น
๔๙.

มูล ค่าที่เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงจากการตีร าคาของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะรายการ ที่อ ยู่ในกลุ่ม รายการที่ด ิน
อาคาร และอุป กรณ์ประเภทเดียวกัน ต้องนำมาหักกลบกัน แต่ห้ามหักกลบกันหากสินทรัพย์นั้น
อยู่ในประ๓ ทที่แตกต่างกัน

๔๐.

หน่วยงานอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ไปยังรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมโดยตรง เมื่อหน่วยงานตัดรายการ
สินทรัพย์นั้น โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ไปยังรายได้
สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเมื่อหน่วยงานจำหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับประเภทสินทรัพย์ที่มีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่หน่วยงาน
ใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังรายได้สูง/(ตา) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม ในกรณีนี้ จำนวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
จะเท่ากับ ผลต่างระหว่างค่าเสื่อ มราคาที่ค ำนวณจากมูล ค่าตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท ี่ต ีร าคาใหม่
กับค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ไปยังรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้องไม,กระทำผ่านรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคา
๔๑.

หน่ว ยงานต้อ งคิด ค่า เสื่อ มราคาสำหรับ ส่ว นประกอบของรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

๔๒.

หน่ว ยงานต้อ งบิน ส่ว นมูล ค่าที่ร ับ รู้เริ่ม แรกของรายการที่เป็น ที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ ไปยัง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์นั้น และคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่างเซ่น
โดยส่วนใหญ่ระบบถนน จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ระหว่าง ผิวทาง ดินถมดันทาง
คันขอบทางและร่องนํ้า ทางเท้า สะพาน และระบบแสงสว่าง ในทำนองเดียวกัน หน่วยงานอาจแยกคิด
ค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบิน และเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่าหน่วยงานจะเปีบเจ้าของเครื่องบิน
นั้นเองหรือเป็นการเช่าที่เช้าเงื่อนไขสัญญาเข่าการเงิน

๔๓.

หากส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และ
ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๖/ ๓๒

๕๔. ในกรณีท ี่ห น่วยงานคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณี
แยกจากกัน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย
ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม,มีนัยสำคัญ หากหน่วยงานคาดว่าส่วนประกอบ
ต่างๆ จะมีร ูป แบบและอายุก ารให้ป ระโยชน์ท ี่แ ตกต่า งกัน หน่ว ยงานอาจคิด ค่า เสื่อ มราคา
ของส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณ ซึ่งเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบ
การใช้ประโยขน์และ/หรืออายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
๕๕.

หน่วยงานอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ว่าด้นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้น จะไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับด้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น

๕๖.

หน่ว ยงานต้อ งรับ รู้ค ่า เสื่อ มราคาที่เกิด ขึ้น ในแต่ล ะงวดบัญ ชีใ นรายได้ส ูง /(ตา) กว่า ค่า ใช้จ ่า ย
ยกเว้นกรณีที่ต้องนำค่าเสื่อมราคาตังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น

๕๗. โดยปกติหน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในรายได้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย
อย่า งไรก็ต าม ในบางครั้ง ประโยชน์เซิง เศรษฐกิจ ในอนาคตหรือ ศัก ยภาพในการให้บ ริก าร
ของสินทรัพย์ อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการผลิตสินทรัพย์อื่น ในกรณีนี้ค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในด้นทุนของสินทรัพย์อื่นดังกล่าว และรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นนั้น ตัวอย่างเข่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณีในการผลิต
ถือเป็นส่วนหนึ่งของด้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒
เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ในทำนองเดียวกัน ค่าเสื่อ มราคาของที่ด ิน อาคาร
และอุป กรณีท ี่ใ ช้ใ นกิจ กรรมการพัฒ นา ถือ เป็น ส่ว นหนึ่ง ในด้น ทุน ของสิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต ัว ตน
ที่หน่วยงานรับรู้ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(เมื่อมีการประกาศใช้)
จำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา
๕๘.

หน่ว ยงานต้อ งป็น ล่ว นจำนวนที่ค ิด ค่า เสื่อ มราคาของสิน ทรัพ ย์อ ย่า งมีร ะบบตลอดอายุ
การให้ประโยขน์ของสินทรัพย์

๕๙. หน่ว ยงานต้อ งทบทวนมูล ค่าคงเหลือ และอายุก ารให้ป ระโยขน์ข องสิน ทรัพ ย์ อย่างน้อ ยที่ส ุด
ทุกสินรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจาก
ที่ไต้ประมาณไว้ หน่วยงานต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชี ซึ่ง ต้อ งปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
๖๐.

แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี หน่วยงานยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๗/ ๓๒

สินทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในทางตรงกับข้าม สินทรัพย์บางอย่าง
อาจได้รับ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาไม่ดื หรือ เลื่อ นการบำรุงรัก ษาออกไปอย่างไม่ม ีก ำหนด
ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ หากนโยบายการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานทำให้สินทรัพย์
ชำรุดเสียหายมากขึ้น หน่วยงานควรมีการประเมินและปรับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ใหม่
ให้สอดคล้องกัน
๖๑.

จำนวนที่คิด ค่าเสื่อมราคาของสิน ทรัพ ย์ต ้องเป็น จำนวนเงิน หลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสำคัญ
ในการคำนวณจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคา

๖๒.

มูล ค่าคงเหลือ ของสิน ทรัพ ย์อ าจเพิ่ม ขึ้น จนเท่ากับ หรือ มากกว่ามูล ค่าตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์น ั้น
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับคูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง

๖๓.

การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคา
จะสิ้น สุด เมื่อ หน่วยงานตัด รายการสิน ทรัพ ย์น ั้น ดังนั้น หน่ว ยงานไม่อ าจหยุด คิด ค่าเสื่อ มราคา
ของสินทรัพย์เมื่อหน่วยงานไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์นั้น หรือปลดจากการใช้งานประจำ เว้นแต่สินทรัพย์นั้น
ได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณ
การใช้ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต

๖๔.

โดยหลักการแล้ว หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการ
จากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการใช้สินทรัพย์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ปีจจัยอื่น เซ่น
ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์
มักทำให้ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้นลดลง ดังนั้น
ในการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ชองสินทรัพย์ หน่วยงานต้องคำนึงถืงปิจจัยดังต่อไปนี้
(ก) ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้ส ิน ทรัพ ย์โดยประเมิน จากกำลังการผลิตหรือผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น
(ข) การชำรุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก'ปิจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เซ่น จำนวน
ผลัดในการใช้ และแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบำรุงรักษาสินทรัพย์
ในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์
(ค) ความล้าสมัยทางด้านเทคนิค หรือทางพาณิช ย์ซ ึ่งเกิด จากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับ ปรุง
การผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือ
บริการที่ได้จากสินทรัพย์นั้น
(ง) ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เซ่น การสิ้นสุดอายุ
ของสัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๘/ ๓๒

๖๕.

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไต้ถูกนิยามในเซิงอรรถประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะใต้รับ
จากสินทรัพย์นั้น หน่วยงานอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจำหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน
สิน ทรัพ ย์ไประยะหนึ่ง หรือ หลัง จากได้ร ับ ประโยชน์เซิง เศรษฐกิจ ในอนาคต หรือ ศัก ยภาพ
ในการให้บริการจากสินทรัพย์แล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้น อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่า
อายุการให้ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจ
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ชองหน่วยงานจากการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน

๖๖.

ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันใต้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะใต้มาพร้อมกัน ที่ดิน
จะมีอายุการให้ประโยชน์ไม,จำกัดจึงไม่จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เซ่น เหมืองแร่
ที่ทำบนผิวดิน หรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบไต้แน่นอน
จึงเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพไต้ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร ไม,มีผลกระทบ
ต่อการกำหนดจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร

๖๗.

หากหน่วยงานรวมต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ที่ดิน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะไต้รับประโยชน์
หรือศักยภาพในการให้บริการจากต้นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด จึงต้อง
มีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะไต้รับจากที่ดินดังกล่าว

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
๖๘.

หน่ว ยงานต้อ งเลือ กใช้ว ิธ ีก ารคิด ค่า เสื่อ มราคาที่ส ะท้อ นรูป แบบของประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานคาดว่าจะไต้รับจากสินทรัพย์

๖๙.

หน่ว ยงานต้อ งทบทวนวิธ ีก ารคิด ค่าเสื่อ มราคาของสิน ทรัพ ย์อ ย่างน้อ ยที่ส ุด ทุก สิน รอบปีบ ัญ ชี
หากหน่วยงานพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะใต้รับในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานต้องเปลี่ยน
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ย นแปลงดัง กล่า วถือ เป็น การเปลี่ย นแปลงประมาณ การทางบัญ ชี ซึ่ง ต้อ งปฏิบ ัต ิ
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

๗๐.

หน่วยงานสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมีห ลายวิธี ปีนส่วนจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาชอง
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ชองสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีห ลายวิธี
เซ่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจำนวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคามีจำนวน
คงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากมูลค่าคงเหลือชองสินทรัพย์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง
วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของลิบทรัพย์ วิธีจำนวน
ผลผลิต มีผ ลทำให้ค ่าเสื่อ มราคาขึ้น อยู่ก ับ ประโยชน์ห รือ ผลผลิต ที่ค าดว่าจะไต้ร ัน จาๆลิน ทรัพ ย์
หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคา ที่สะท้อนรูปแบบชองประโยชน์เซิงเศรษฐกิจที่คาดว่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๑๙/ ๓๒

จะได้รับในอนาคต หรือ ศัก ยภาพในการให้บ ริก ารของสิน ทรัพ ย์ใ ห้ใ กล้เคีย งที่ส ุด และต้อ งใช้
อย่างสมํ่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เซิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนไป
๗๐ก วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากรายได้ที่เกิดจากการใช้สิบทรัพย์นั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปรายได้
ที่เกิด จากการใช้ส ิน ทรัพ ย์ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากปิจ จัย ต่า งๆ แต่ไม,ได้เกิด จากการใช้ป ระโยชน์
เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเข่น รายได้ที่เกิดจาก
การใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตสินค้า กิจกรรมการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงของปริม าณ
และราคาขาย องค์ประกอบของราคาอาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งไม,เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้สินทรัพย์
การด้อยค่า
๗๑.

หน่วยงานต้องปฏิบ ัติตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสิน ทรัพ ย์
ทีไม่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อ มีก ารประกาศใช้) ในการกำหนดว่ารายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่หน่วยงานใช้ในการทบทวนมูลค่า
ตามบัญชี และวิธีการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ รวมถึงเวลาที่หน่วยงานต้องรับรู้
หรือกลับรายการขาดทุบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

ค่าซดเชยสำหรับการด้อยค่า
๗๒.

ค่าซดเชยที่ห น่ว ยงานได้ร ับ จากบุค คลที่ส าม สำหรับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ท ี่เกิด
การด้อ ยค่า สูญ หาย หรือเลิกใช้ ต้อ งนำมารวมในรายได้ส ูง /(ตา)กว่าค่าใช้จ ่าย เมื่อหน่วยงาน
มีลิทธิได้รับค่าซดเชยนั้น

๗๓.

การด้อยค่าหรือการสูญ เสียของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ
ค่าซดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อการเปลี่ยนแทนในภายหลัง
ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้
(ก) การด้อ ยค่า ชองรายการที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ร ับ รู้ต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทึไม่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(ข) การตัด รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ ที่เลิก ใช้ง าน หรือ จำหน่า ยไป ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
(ค) ค่าขดเขยที่ได้รับจากบุคคลที่สามสำหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า สูญเสีย

(ง) ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ท ี่เกิด จากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้าง
เพื่อเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๒๐/ ๓๒

การตัดรายการ
๗๔.

หน่ว ยงานต้อ งตัด รายการมูล ค่าตามบัญ ชีข องรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์อ อกจากบัญ ชี
เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานจำหน่ายสินทรัพย์ หรือ
(ข) หน่วยงานคาดว่าจะไม่ไต้รับประโยชน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
จากการใข้สินทรัพย์หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์

๗๔.

หน่ว ยงานต้อ งรับ รู้ก ำไรหรือ ขาดทุน ที่เกิด ขึ้น จากการตัด รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
ในรายไต้สูง/(ตา) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณี
ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญ ญาเช่า กำหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการขาย
และเช่ากลับคืน)

๗๔ก อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการขายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ถือไว้เพื่อให้เช่า ที่เกิดขึ้น
เป็น ปกติและเป็น ไปตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจตามปกติข องหน่วยงาน หน่วยงานต้องโอน
สินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าว
ได้หยุดการให้เข่าและถือไว้เพื่อขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้
ซึ่งเป็น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายไต้จ ากรายการแลกเปลี่ย น (เมื่อมี
การประกาศใฃ้)
๗๖.

การจำหน่ายรายการที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นไต้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกำหนดวันที่จำหน่ายรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายไต้จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) สำหรับการรับรู้รายไต้จากการขายสินค้า และในกรณีการจำหน่าย
สิน ทรัพ ย์โ ดยการขายและเช่ากลับ คืน ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง สัญญาเช่า

๗๗.

ภายใต้เงื่อนไขการรับรู้รายการที่กำหนดในย่อหน้าที่ ๑0 หากหน่วยงานรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส่วนประกอบของสิน ทรัพ ย์เป็น ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญ ชี หน่ว ยงานต้อ งตัด มูล ค่าตามบัญ ชี
ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม,คำนึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นไต้มีการคิดค่า
เสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์นั้นหรือไม, หากหน่วยงานไม,สามารถกำหนดมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ในทางปฏิบัติ หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็นตัวบ่งขี้
ถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน ในขณะที่หน่วยงานไต้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบ
ที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้น

๗๘.

ผลกำไรหรือ ขาดทุน ที่เกิด จากการตัด รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ คือ ผลต่า งระหว่า ง
สิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
I

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๒๑/ ๓๒

๗๙. หน่ว ยงานต้อ งรับ รู้ส ิ่ง ตอบแทนที่จ ะได้ร ับ จากการจำหน่ายรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการชำระเงินเกิดขึ้นในภายหลัง ให้หน่วยงานรับรู้ผลตอบแทน
ที่จะได้รับเมื่อเริ่มแรก ด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าการขายด้วยเงิน สด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่า
ของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับชำระกับราคาขายเงินสด เป็นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทน
ที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ
การเป็ดเผยข้อมูล
๘๐. หน่ว ยงานต้อ งเปีด เผยรายการต่อ ไปนี้ท ุก ข้อ ในงบการเงิน สำหรับที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์
แต่ละประ๓ท
(ก) เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใข้กำหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์
(ข) วิธีการคิดค่าเสือมราคา
(ค) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือมราคาที่ใข้
(ง) มูล ค่า ตามบัญ ชีก ่อ นหัก ค่า เสือ มราคาสะสม ค่า เสือ มราคาสะสม และผลขาดทุน จาก
การต้อยค่าสะสม (เมื่อ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อ งประกาศใช้) ของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและ
สินงวด และ
(จ) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสินงวดที่แสดงถึง
(๑) มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
(๒) การจำหน่ายออก
(๓) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ไต้มาจากการรวมหน่วยงาน
(๔) การเพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงของสิน ทรัพ ย์ซ ี่งเป็น ผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ ๓๗
๔๗ และ ๔๘ และจากการรับรู้ห รือกลับรายการบัญ ชีผลขาดทุนจากการต้อยค่า โดยตรง
ไปยังสิน ทรัพ ย์ส ุท ธิ/ส่วนทุน ตามที่ก ำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ ที่ ๒๑
เรื่อง การต้อ ยค่าของสิน ทรัพ ย์ท ี่ไม่ก ่อ ให้เกิด เงิน สด หรือ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การต้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๔) ผลขาดทุน จากการต้อ ยค่า ของสิน ทรัพ ย์ท ี่ร ับ รู้ใ นรายไต้ส ูง /(ตา)กว่า ค่า ใช้จ ่า ย
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การต้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การต้อ ยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๖) การกลับ รายการผลขาดท ุน จากการต้อ ยค่า ใน รายไต้ส ูง /(ตา) กว่า ค่า ใช ้จ ่า ย
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การต้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ ที่ ๒๖ เรื่อง การต้อ ยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๗) ค่าเสือมราคา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๒๒/ ๓๒

(๘) ผลต่างสุท ธิข องอัต ราแลกเปลี่ย นที่เกิด จากการแปลงค่างบการเงิน จากสกุล เงิน ที่ใช้
ในการดำเนิน งาน เป็น สกุล เงิน ที่ห น่ว ยงานใช้เสนอรายงาน รวมถึง การแปลงค่า
งบการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่หน่วยงานใช้เสนอรายงาน และ
(๙,

1^111

’

๘๑.

หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ท ุกรายการในงบการเงิน สำหรับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละประ๓ทด้วย
(ก) จำนวนและข้อจำกัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
หนี้สิน
(ข) จำนวนรายจ่ายทั้งสิน ที่รับ รู้เป็น ส่วนหนึ่งของมูล ค่าตามบัญ ขีข องรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการก่อสร้าง
(ค) จำนวนเงินภาระผูกพันดามสัญญาที่ตกลงไว้เพื่อให้ไต้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
(ง) จำนวนค่า ขดเขยที่ไ ต้ร ับ จากบุค คลที่ส ามสำหรับ รายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ท ี่ม ี
การต้อ ยค่า การสูญ เสิย หรือเลิกใช้ ซึ่งไต้รับ รู้ในรายไต้ส ูง/(ตา)กว่าค่าใช้จ่าย (ยกเว้น กรณี
ที่ไต้เปิดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน)

๘๒.

การเลือ กวิธ ีก ารคิด ค่าเสื่อ มราคาและการประมาณอายุก ารให้ป ระโยชน์ข องสิน ทรัพ ย์ เป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ หรืออัตรา
ค่าเสื่อมราคา จะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงิน เพื่อใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
และทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับของหน่วยงานอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันหน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ค่าเสื่อ มราคา ทั้ง นี้ไ ม่ว ่าค่าเสื่อ มราคานั้น จะรับ รูใ นรายได้ส ูง /(ตา)กว่าค่าใช้จ ่าย หรือรับรู้
เป็นส่วนหนึ่งของด้นทุนของสินทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ
(ข) ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด

๘๓.

หน่ว ยงานต้อ งเปิด เผยลัก ษณะและผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
ที่มีผลกระทบในงวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไป ตามที่กำหนด
ไวิในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสำหรับ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
(ก) มูลค่าคงเหลือ
(ข) ประมาณการด้นทุนในการรื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ค) อายุการให้ประโยชน์
(ง) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ หน้า ๒๓/ ๓๒

๘๔.

หากรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์แ สดงด้วยราคาที่ต ีใหม่ หน่ว ยงานต้อ งเปิด เผยรายการ
ต่อไปนี้ทุกรายการในงบการเงิน
(ก) วันที่มีการดีราคาสินทรัพยใหม่
(ข) ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการดีราคาใหม่หรือไม่
(ค) วิธีการและข้อสมมติที่มีนัยสำคัญที่ใข้ประมาณมูลค่ายุติธรรม
(ง) ขอบเขตในการกำหนดมูล ค่ายุต ิธ รรมของสิน ทรัพ ย์แ ด,ละรายการว่า เป็น ผลโดยตรงจาก
การอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง หรือราคาซื้อขายในตลาดส่าสุด ซึ่งเป็นการซื้อ
ขายที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือเป็น
ผลจากการใช้เทคนิคอื่นในการวัดมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม
(จ) ส่ว นเกิน ทุน จากการดีร าคาสิน ทรัพ ย์ ซึ่งหน่ว ยงานต้อ งแสดงให้เห็น ถึง การเปลี่ย นแปลง
ของส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวด
(ฉ) ผลรวมของกำไรจากการดีร าคาสิน ทรัพ ย์ท ั้ง หมดของรายการที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์
แด,ละรายการซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน
(ซ) ผลรวมของขาดทุน จากการดีราคาสิน ทรัพ ย์ท ั้งหมดของรายการที่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์
แด,ละรายการซึ่งอยู่ในประ๓ทเดียวกัน

๘๔.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการต้อยค่าตามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด หรือ
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมี
การประกาศใช้) เพิ่มเติมจากข้อมูลที่กำหนดไวิในย่อหน้าที่ ๘๐ (จ) ข้อ (๔) ถึง ๘๐ (จ) ข้อ (๖)

๘๖.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใข้งบการเงิน
(ก) มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่หน่วยงานหยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว
(ข) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน อาคาร
และอุป กรณ์ (เมื่อ มาตรฐานที่เกี่ย วข้อ งประกาศใช้) ซึ่ง หัก ค่า เสื่อ มราคาเต็ม จำนวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งานอยู่
(ค) มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งปลดจากการใช้งานประจำและจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อการจำหน่าย และ
(ง) ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน ให้หน่วยงานเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ

I

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบบท ๑๗ หน้า ๒๔/ ๓๒

การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
๘๗. การรับ เรายการที่เป็น ส่ว นประกอบต่า งๆ ของที่ด ิน อาคาร และอุป กรณ์ และการตัด มูล ค่า
ตามบัญ ชีข องขิ้น ส่ว นที่ถ ูก เปลี่ย นแทน ตามย่อ หน้า ที่ ๑๑ และย่อ หน้าที่ ๑๗ ให้ห น่ว ยงาน
ถือปฏิบัติกับรายการที่ได้มาและรายการเปลี่ยนแทนนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังตับ
๘๘. การคิด ค่า เลี่อ มราคาส่ว นประกอบต่า งๆ ของรายการที่ด ิน อาคารและอุป กรณ์แ ยกจากกัน
ตามย่อหน้าที่ ๔๑ ถึง ๔๔ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการที่ได้มานับตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้
มีผลใช้บังตับ
๘๙. การวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซี่งหน่วยงานได้มาจากการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ตามที่กำหนดในย่อหน้าที่ ๓๑ ถึง ๓๓ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการที่ได้มานับตั้งแต่
วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังตับ
วันถือปฏิบัติ
๙๐. มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ใ ห้ถ ือ ปฏิบ ัต ิก ับ งบการเงิน สำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๐ เป็นด้นไป โดยสนับสนุนให้นำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังตับใช้ หากหน่วยงานปฏิบัติมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับนี้
ก่อนวันที่กำหนด หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๒(ะ/๓๒
I

แนวทางการปฏิบัติ
แนวทางนื้เห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ความถี่ชองการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรก! ใหม่
๑. ย่อหน้าที่ ๓๗ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กำหนดให้หน่วยงานนำวิธีการตีราคาใหม่ไปใช้เพื่อวัดมูลค่า
สินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ ซี่งด้องไม,แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญ หากวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ ๔๒ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ กำหนดความถี'ของการตีราคาใหม่
ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ตีราคา'ใหม่นั้น
ในกรณืท ี่ม ูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิน ทรัพ ย์ท ี่ต ีร าคาใหม่ต ่า งใปจากมูล ค่า ตามบัญ ชีอ ย่า งมีส าระสำคัญ
จึงจำเป็นต้องมีการตีราคาใหม่ วัตถุประสงค์ของแนวทางการปฏิบัตินี้ มีไว้เพื่อฃ่วยให้หน่วยงานปรับใช้
วิธีการตีราคาใหม่ เพื่อที่จะตัดสินใจใต้ว่า มูลค่าตามบัญชีแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
๒. ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานต้องประเมินว,ามีช้อบ,งขึ้ที่มูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์
แตกต่างจากราคาที่ตีใหม่อย่างมีสาระสำคัญหรือไม่ ถ้ามีช้อบ่งขี้ดังกล่าวเกิดขึ้น หน่วยงานต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรม และปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม
๓ .

ในการประเมินว,ามีช้อบ,งขึ้ที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากราคาที่ตีใหม่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะต้องพิจารณาข้อบ่งซี้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
ข้อมูลจากแหล่งภายนอก
ก. การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ทางการตลาด ทางเศรษฐกิจ
หรือทางกฎหมาย ที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ หรือในตลาดที่สินทรัพย์นั้นถูกกำหนดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง
ข. เมื่อสินทรัพย์ของหน่วยงานมีมูลค่าตามราคาตลาดแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี
ค. ดัซนีราคาที่เกี่ยวช้องกับสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในระหว่างงวดบัญชี
ข้อมูลจากแหล่งภายใน
ง. มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์มีความล้าสมัย หรือมีความเสียหาย
จ. การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถูกใช้ หรือที่คาดว่าจะใช้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ในต้านลบเกี่ยวกับสินทรัพย์ ได้แก่ สินทรัพย์ที่ถูกปล่อยทิ้งไวิไม่ไต้ใช้งาน หรือมีแผนที่จะจำหน่าย
สินทรัพย์ก่อนเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และมีการประเมินอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ให้จำกัดไต้จากที่ไม่สามารถกำหนดไต้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ได้แก่ รายจ่าย
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ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ซึ่งทำให้(รักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์เกินกว่า
ศักยภาพเดิมที่ได้ประเมินไว้
ฉ. รายงานสนับสนุนจากแหล่งภายในเป็นหลักฐานว่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าที่คาดการณ์ไว้
หากรายการที่แสดงไว่ในข้อที่ ๓ ยังใม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หน่วยงานอาจต้องระบุข้อบ่งขี้อื่นๆ ที่ทำให้มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถูกตีราคา แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากที่หน่วยงานเคยกำหนดไว้ ถ้าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการตีราคาใหม่ ณ รันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ข้อบ่งขี้เพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานควรตีราคาสินทรัพย์เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ตัวอย่างประกอบ
การเปีดเผยข้อมูล
กรม ก. เป็น หน่วยงานภาครัฐที่มีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในความควบคุมเป็นจำนวนมาก
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วับที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕ว(๑ โดยแสดงการเปิดเผยข้อมูล
ตามหลักการที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หมายเหตุ
๑. ที่ดิน
(ก) ที่ดิน มีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,0๐๐ ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่ดินแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕x๑ ที่ประเมินโดยหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ประเมินราคา
ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ
(ข) ข้อจำกัด
ที่ดิน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตารางวา (มูลค่า ๖๒,๕๐๐ (1บ) ถูกกำหนดให้เป็นที่ดินของรัฐ และ
ไม่สามารถขายได้โดยไม่ผ่านการอนุมัติตามกฎหมาย และที่ดินของรัฐ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐
ตารางวา (มูล ค่า ๒๕,๐๐๐ (1บ) และที่ดินอื่นๆ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตารางวา (มูลค่า
๒๕๐,๐๐๐ (โบ) อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีฟ้องร้องจากเจ้าของที่ดินคนก่อนในศาล และศาล
สั่งให้ยังไม่ต้องจำหน่ายที่ดินออกจนกว่าศาลจะมีคำพิพ ากษาคดีถึงที่สุด กรมจึงรับรู้อำนาจ
การพิจารณาคดีของศาล
๒. อาคาร
(ก) อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ
(ข) อาคารรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน แต่มีการดีราคาใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามหลักการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง ผู้ประเมินราคาอิสระพิจารณามูลค่ายุติธรรมอย่างสมํ่าเสมอในรอบระยะเวลาสั้นๆ
การดีราคาจึงเป็น,ปิจจุบัน
(ค) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อาคารสำนักงาน
มีอายุการให้ประโยชน์ ๒๕ ปี และอาคารโรงงานมีอายุการให้ประโยชน์ ๑๕ ปี
(ง) กรมมีการทำสัญญาการก่อสร้างอาคารใหม่ ๕ สัญญา มูลค่าสัญญาทั้งหมด ๒๕๐,๐๐๐ (โบ
เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
(ช) ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักร
(ค) เครื่องจักรมีอายุการให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
รถแทรกเตอร์
๑๐ ปี

๓.

I
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อุปกรณ์ทำความสะอาด
๔ ปี
ปีนจัน่
๑๕ ปี
(ง) กรมทำสัญญาในการเปลีย่ นแทน'ปีนจัน่ ทีใ่ ช้ในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร มูลค่า
ตามสัญญา ๑0๐,0๐0 ^^)
๔. เครือ่ งตกแต่งสำนักงานและส่วนปรับปรุง
(ก) เครือ่ งตกแต่งสำนักงานและส่วนปรับปรุงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
(ข) ค่าเสือ่ มราคาคำนวณโดยใช้วธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยขน์ฃองเครือ่ งตกแต่งสำนักงาน
และส่วนปรับปรุง
(ค) รายการทุกรายการในประ๓ทเครือ่ งตกแต่งสำนักงานและส่วนปรับปรุงมีอายุการให้ประโยชน์ ๕ ปี
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การกระทบยอด
(หน่วย ๑,๐๐๐ (1บ)
ทีด่ นิ
รอบระยะเวลารายงาน
ยอดยกมาต้นงวด
เพิม่ ขึน้
จำหน่ายออก
ค่าเสือ่ มราคา (ตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน)
การตืราคา (สุทธิ)
ยอดยกไปสิน้ งวด (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)
ผลรวมของกำไรจากการตีราคา (ย่อหน้าที่ ๘๔ฉ)
ผลรวมของขาดทุนจากการตีราคา (ย่อหน้าที่ ๘๔ซ)
มูลค่าตามบัญชีขน้ั ต้น
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
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อาคาร

๒๐x๑ ๒0X๐ ๒๐x๑
๒,๒๕๐ ๒,๐๒๕ ๒,๐๙๐
๒๕๐
๑๕๐
๑๖๐
๒๕๐ ๒๒๕ -๓๐
๒,๕๐๐ ๒,๒๕๐ ๒,๐๐๐
๗๕๐ ๕๐๐ ๒๕๐
๒๔
๒๕ ๓๘๐
๒,๕๐๐ ๒,๒๕๐ ๒,๕๐๐
๕๐๐
๒,๕๐๐ ๒,๒๕๐ ๒,๐๐๐
-

—

—

—

๒๐x๐
๒,๒๖๐
๑๐๐
๔๐
๑๘๐
-๕๐
๒,๐๙๐
๒๕๐
๓๕๐
๒,๔๓๐
๓๔๐
๒,๐๙๐

เครือ่ งจักร
๒๐x๑ ๒๐X0
๑,๐๘๕ ๑,๑๐๐
๑๒๐ ๒๐๐
๖๐
๘๐
๑๔๕ ๑๓๕
—

๑,๐๐๐

—

๑,๐๘๕
—

—

—

๑,๕๐๐ ๑,๔๔๐
๕๐๐ ๓๕๕
๑,๐๐๐ ๑,๐๘๕

เครือ่ งตกแต่ง
สำนักงานและส่วน
ปรับปรุง
๒๐x๑ ๒๐x๐
๒๐๐
๑๕๐
๒๐
๑๐๐
๒๐
๕๐
๕๐
—

๑๕๐

๒๐๐

—

—

๒๕๐
๑๐๐
๑๕๐

๒๕๐
๕๐
๒๐๐

ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (|?ร*ร 17)
เพือ่ ให้สอดรับบริบทของการบัญชีภาครัฐ จึงได้มกี ารตัดเนือ้ หาของมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๗ (เ^ร/^ร 17) และเพิม่ ถ้อยคำในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนื้1ห้มคี วามเหมาะสม
๑. มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นืม
้ กี ารตัด เนือ้ หาของมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๑๗ เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
๑.๑ ข้อ กำหนดเกีย่ วกับ ทางเลือ กในการรับ รูร้ ายการสิน ทรัพ ย์ม รดกทางวัฒ นธรรม
ตามย่อหน้าที่ ๒ ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการรับรูแ้ ละการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์
มรดกทางวัฒนธรรม ตามย่อหน้าที่ ๙ และย่อหน้าที่ ๑๑ - ๑๒
๑.๒ เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐวิสาหกิจ ตามย่อหน้าที่ ๓ และ ๔
๑.๓ ข้อ กำหนดให้ใ ข้ม าตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นีก้ บ
ั สิน ทรัพ ย์เฉพาะทางการทหาร
ตามย่อหน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๒๐ และย่อหน้าที่ ๕๒ ข้อ (ซ)
๑.๔ ข้อ กำหนดในการพิจ ารณารายการแลกเปลีย่ นทีม
่ เี นือ้ หาเซิงพาณิขย์ ซึง่ ให้พจิ ารณา
มูลค่าเฉพาะหน่วยงานในส่วนของการดำเนินงานทีถ่ กู กระทบจากรายการแลกเปลีย่ น
โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ตามย่อหน้าที่ ๓๙ วรรคท้าย
๑.๕ แนวปฏิบ ต
ั เิ กีย่ วกับ รายการผลกระทบทางภาษีท อ่ี าจเกิด ขึน้ จากการตีร าคาใหม่
ตามย่อหน้าที่ ๕๘
๑ .๖
การแกไขเนือ้ หาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอืน่ ที,ปรากฏใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับนี้ ตามย่อหน้าที่ ๑๐๗/\ - ๑๐๗^
๑.๗ การถือปฏิบต
ั ติ ามเกณฑ์คงค้างภายหลังวันทีท่ ถ่ี อื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศฉบับนี้ ตามย่อหน้าที่ ๑๐๘
๑.๘ การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๗ ของปี ค.ศ. ๒๐๐๑
ตามย่อหน้าที่ ๑๐๙
ระหว่างประเทศ ฉบับที, ๑๗ เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
๒.๑ ขอบเขตการถือ ปฏิบ ตั ทิ เ่ี ปีน ข้อ ยกเว้น เพิม่ เรือ่ งสิน ทรัพ ย์เฉพาะทางการทหาร
ตามย่อหน้าที่ ๒ ข้อ (ค) พร้อมทัง้ กำหนดความหมายของสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร
๒.๒ ตัวอย่างของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย
ตามย่อหน้าที่ ๘
๒.๓ การเพิม่ กำขยายเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเรือ่ งการวัดมูลค่ายุตธิ รรมในการรับรูร้ ายการ
เริม่ แรกของทีด่ นิ อาคารและอุป กรณ์ ที,ได้ม าจากรายการทีไ่ ม่ม กี ารแลกเปลีย่ น
ตามย่อหน้าที่ ๑๐ ข้อ (ข)
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๓๑/ ๓๒
I

๓ .

๒.๔ การกำหนดหน่วยงานภาครัฐเป็น ผูป้ ระเมิน ราคาอิส ระเพิม่ เติม ตามย่อหน้าที่ ๓๘
ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธตี รี าคาใหม่
๒.๕ การเพิม่ คำว่า “ทัง้ นีใ้ ห้มรี ะบบการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม” ต่อท้ายรายการ
สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม และสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ทีเ่ ป็น ข้อยกเว้น
ในการถือปฏิบเํ ต ในย่อหน้าที่ ๒ (ข) และ (ค)
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนีม้ กี ารปรับแก้ถอ้ ยคำทีน่ อกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๗ เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
๑ การถือ ปฏิบ ตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงตามย่อ หน้า ๘๗ ถึง ๘๙ มีก ารตัด ข้อ ความเดิม
ออกทัง้ หมด และเพิม่ ข้อความใหม่เกีย่ วกับการถือปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงสำหรับ ๑)
การรับรูร้ ายการทีเ่ ป็นส่วนประกอบต่างๆ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และการตัด
มูลค่าตามบัญชีของขิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทน ๒) การคิดค่าเสือ่ มราคาส่วนประกอบ
ต่างๆ ของรายการทีด่ นิ อาคารและอุป กรณ์แยกจากกัน และ ๓) การรับ รูร้ ายการ
ครัง้ แรกของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทีไ่ ด้มาจากการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
๒ วันถือปฏิบตั ิ ในย่อหน้าที่ ๙๐ ขอตัดข้อความเดิมออกทัง้ หมด และเพิม่ ข้อความใหม่
ให้เริม่ ใช้มาตรฐานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
๓ .

๓ .

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๑๗ หน้า ๓๒/ ๓๒
I

