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และการเปิดเผยข้อมูลของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ 
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 ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี จัดท าขึ้ นโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็ เป็นร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมี  

การเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแสดง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่133 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-685-2562 หรือ 02-685-

2536  หรืออเีมล academic-fap@fap.or.th 
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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ที่ XXX/๒๕๖๐ 

เร่ือง แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

 

 สบืเน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(IFRS for SMEs) ก าหนดให้กจิการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายหลังการรับรู้รายการด้วย

มูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมสามารถหาได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกินไป อย่างไรกต็าม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) มีแผนที่จะน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาบังคับใช้ในประเทศไทย

ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 เป็นต้นไป ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีหลักการที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs) จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจสร้าง

ภาระในการปรับปรุงบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  

 ดังน้ัน สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้มีการออกประกาศให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีเพ่ือให้กิจการ

สามารถเลือกวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธี

ราคาทุนส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยก าหนดเป็นแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติเพ่ือต้องการลด

ปัญหาข้างต้น ซ่ึงกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะมีความเข้าใจและสามารถปฏบัิติได้ตามแนวทางที่อาจเลือก

ปฏบัิติน้ี 

แนวทางทีอ่าจเลือกปฏิบติั 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มีดังน้ี 

ข้อ 1 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีก าหนดแนวทางที่อาจเลือกปฏบัิติส าหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้

รายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยให้กิจการสามารถเลือกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนซ่ึงต้องถือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 17 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ โดยมิต้องค านึงถึงต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไป และต้องถือปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทั้งหมดของกิจการ 

และไม่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนนั้น 
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ข้อ 2 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีก าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่วัด

มูลค่าด้วยราคาทุนโดยให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 17 ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ ์ 

ข้อ 3 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ข้อ 4 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีกจิการที่เลือกใช้ตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีต้อง

ถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางบัญชีฉบับน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัรายการดังกล่าว 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะท างานจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

มาถอืปฏิบติั (IFRS for SMEs) วาระปี 2557-2560 

 

  

ดร.สนัสกฤต    วิจิตรเลขการ  ประธานคณะท างาน 

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช  ที่ปรึกษา 

นางปราณ ี    ภาษีผล   ที่ปรึกษา 

นายกติติพันธ ์    เกยีรติสมภพ  คณะท างาน 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   คณะท างาน 

นายอุดมศักด์ิ     บุศรานิพรรณ์  คณะท างาน 

นายนรินทร์    จูระมงคล  คณะท างาน 

นายจุมพฎ       ไพรรัตนากร  คณะท างาน 

นางอมัพร    โสตถิเสาวภาคย์  คณะท างาน 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า     คณะท างาน 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)  

ผู้แทนกรมสรรพากร      คณะท างาน 

(นางสาวพงารัตน์   จินดาพล)  

นายเทวา    ด าแดง   คณะท างานและเลขานุการ 

 

 

 

 

 


