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คาชี้ แจง วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทีก่ ิจการเคยนาวิธีการตีราคาใหม่
และในเวลาต่อมาได้จดั ประเภทรายการใหม่เป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
หลักการและเหตุผล
คาชี้แจงวิธีป ฏิบัติทางบัญชี น้ ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงและสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีสาหรับ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี ิจการเคยจัดให้ มีการตีราคาใหม่ และในเวลา
ต่อมาจัดประเภทรายการใหม่ เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย เนื่องจากมีมาตรฐานรายงานทางการเงินสอง
ฉบับที่ต้องนามาถือปฏิบัติร่วมกันไป ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 เรื่ อง สินทรั พย์ไม่ หมุนเวี ยนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก หากแต่กิจการที่เคยจัดให้ มีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อมาจัดประเภทรายการใหม่
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย มีความเข้ าใจในข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับ
แตกต่างกัน โดยมีการโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสม หรือไม่ได้ มี
การโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการจัดประเภทรายการ
ใหม่จ ากรายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ท่ีตีร าคาใหม่ เป็ นสินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อขาย ณ วั น ที่มีก ารจั ด
ประเภทรายการใหม่ แต่ มีก ารโอนส่วนเกินทุ นทั้งหมดจากการตีราคาสินทรั พย์ดังกล่ าวไปยังกาไรหรื อ
ขาดทุ น ณ วั นที่กิจการขายสินทรั พย์ท่ีถื อไว้ เพื่ อขายที่ได้ จัดให้ มีการตี ราคาใหม่ ก่อนหน้ าและมีการตัด
สินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการเคยนาวิธีการตีราคาใหม่
มาถือปฏิบตั ิและในเวลาต่อมาได้จดั ประเภทรายการใหม่เป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ประเด็น
ในกรณีท่กี ิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่จากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ตี ีราคาใหม่
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่มีการจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจาก
การตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมหรือไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้ าที่ 41 กาหนดว่ากิจการต้ อง
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้ าของไปยังกาไร
สะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 67 ของมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
กาหนดว่ากิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อเข้ า
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
1) กิจการจาหน่ายสินทรัพย์
2) กิจการคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์หรือจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์
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แนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
ในกรณีท่กี ิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่จากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ตี ีราคาใหม่
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย กิจการยังต้ องไม่โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไร
สะสม เนื่องจากกิจการยังคงได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ จึงไม่เข้ า
เงื่อนไขของตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีข้างต้ น
ประเด็น
ในกรณีท่ีกิจการมีการขายสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายที่ได้ จัดให้ มีการตีราคาใหม่ก่อนหน้ าและมี
การตัดสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไร
สะสมหรือโอนไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งของผลกาไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง สินทรั พ ย์ไม่หมุน เวียนที่ถือไว้ เพื่ อ ขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก ย่อหน้ าที่ 24 กาหนดว่าในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้ องรับรู้ผลกาไร
หรือผลขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดรายการแสดงไว้ ในย่ อหน้ าที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ย่อหน้ าที่ 67 ได้ มีการระบุไว้ แล้ วข้ างต้ น
ย่อหน้ าที่ 68 กาหนดว่ ากิจการต้ องรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี
ย่อหน้ าที่ 69 ในการกาหนดวั นที่จาหน่ ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการรั บรู้
รายได้ จากการขายสินค้ า
ย่อหน้ าที่ 71 กาหนดว่าผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ
ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ย่อหน้ าที่ 72 กาหนดว่า กิจการต้ องรั บรู้ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับจากการจาหน่ ายรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการชาระเงินเกิดขึ้นในภายหลัง ให้ กิจการรับรู้
สิ่งตอบแทนที่จะได้ รับเมื่อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ าที่เทียบเท่าการขายด้ วยเงินสด และให้ รับรู้ผลต่างระหว่ าง
มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับชาระกับราคาขายเงินสดเป็ นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริ งของ
ลูกหนี้
นอกจากนี้ แม้ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 จะไม่ได้ มีการอ้ างอิงถึงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้ าที่ 41 แต่เมื่อมีการขายสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ที่ได้ จัดให้ มีการตีราคาใหม่ก่อนหน้ าและมีการตัดสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี กิจการย่อมต้ องนาย่อหน้ า
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ดังกล่ าวมาถือปฏิบัติด้วย เนื่องจากย่อหน้ าดังกล่ าวมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเงื่อนไขการตัดรายการ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 67
แนวทางทีก่ าหนดให้ถอื ปฏิบตั ิ
ในกรณีท่กี ิจการมีการขายสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายที่ได้ จัดให้ มีการตีราคาใหม่ไว้ ก่อนหน้ าและมี
การตัดสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี กิจการต้ องไม่โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวซึ่งกิจการ
เคยรับรู้ก่อนวันที่ขายสินทรัพย์ไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งของผลกาไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ แต่ต้อง
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่ อหน้ าที่ 41 ผลกาไรหรื อผลขาดทุนที่กิจการยังไม่ เคยรั บรู้ในวันที่ขาย
สินทรั พย์และต้ องรั บรู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุน ในวั น ที่ขายสิน ทรั พ ย์น้ั น ตามที่ร ะบุ ไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 68 และ
ย่ อ หน้ า ที่ 71 ก็คือ ผลกาไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิด จากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์อ อกจาก
บัญ ชี อัน เป็ นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในที่น้ ีรวมถึงจานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซ่ึงกิจการ
เคยรับรู้แล้ วก่อนวันที่ขายสินทรัพย์น้ัน
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