
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.40: Investment Property 
(Bound volume 2009)) 
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา    บทนํา 1- บทนํา 18
วัตถุประสงค 1
ขอบเขต    2–4
คํานิยาม     5–15
การรับรูรายการ  16–19
การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ    20–29
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ    30–56
นโยบายการบัญชี    30–32ค
วิธีมูลคายุติธรรม    33–55
    กรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมที่นาเชื่อถือ     53–55
วิธีราคาทุน           56
การโอน    57–65
การจําหนาย    66–73
การเปดเผยขอมูล    74–79
วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน     74–79
    วิธีมูลคายุติธรรม 76–78
    วิธีราคาทุน  79
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 80–84
วิธีมูลคายุติธรรม 80–82
วิธีราคาทุน 83–84
วันถือปฏิบัติ          85–85ข



                                                                      มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/26

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 85 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

บทนํา 2-11 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

12.1 วิธีมูลคายุติธรรม ตามวิธีนี้ กิจการสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ภายหลังการวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน 

12.2 วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) โดยกําหนดใหกิจการวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม) กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุน ใหเปดเผย
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย

บทนํา 13 ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ
ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
ที่กิจการเลือกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรายการดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นดวย
วิธีมูลคายุติธรรม

บทนํา 14 วิธีมูลคายุติธรรมแตกตางจากวิธีการตีราคาใหมซึ่งอนุญาตใหใชไดกับสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยการเงินบางประเภท ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีที่สูง
กวา มูลคาที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม อยางไรก็
ตาม ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน



                                                                      มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 4/26

บทนํา 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาสัญญาเชาดําเนินงานที่เขาเงื่อนไข
ทุกสัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

บทนํา 16 ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแตกิจการ
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตั้งแตแรก (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเปลี่ยน
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชงาน) วาจะไมสามารถหามูลคายุติธรรมที่นาเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง
ในกรณีดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดวยวิธีราคาทุนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่ อง ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  ( เมื่อมีการประกาศใช) จนกระทั่ งมีการจําหน าย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น และกําหนดใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนนั้นเทากับศูนย  

บทนํา 17 การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําไดก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา
ใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววา
มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทุน

บทนํา 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สัญญาเชา ในเรื่องของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสําหรับสัญญา
เชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน รวมถึงการเปดเผยขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว กิจการ
ตองบันท ึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ และไมสามารถปฎิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สัญญาเชาได  ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18 
ระบุวาเมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญา
เชาเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

วัตถุประสงค

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนและกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในงบการเงินของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช))
3.3 การวัดมูลคาของสวนไดเสียอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาดําเนินงานใน                 

งบการเงินของผูเชา
3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา
3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน  
3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการทุกรายการดังตอไปนี้
4.1 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 

เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
4.2 สัมปทานเหมืองแร ทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

ที่คลายคลึงกันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

มูลคาตามบัญชี หมายถึง จํานวนที่สินทรัพยถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการ
จายไป หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่
กิจการมอบใหเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ได
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สินทรัพยนั้นมา หรือ ณ เวลาที่กอสรางสินทรัพยนั้น 
หรือหากเปนไปได ใหรวมถึงจํานวนที่แบงมาเปน
ราคาทุนของสินทรัพยที่ รับรู เมื่ อ เริ่ มแรกตาม              
ที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับอื่น เชน มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมี
การประกาศใช)

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน

หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร
(สวนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน)
เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไว
เพื่อ
1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือ

ใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

อสังหาริมทรัพยที่มีไวใช
งาน

หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผู
เชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
ของกิจการ

6. สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและ
บันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาที่ 33 
ถึง 35 ในการรับรูสินทรัพยนี้  ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไว เพื่อการพิจารณา
อสังหาริมทรัพยแตละรายการไป อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียใน
อสังหาริมทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว 
อสังหาริมทรัพยทุกประเภทที่จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองบันทึกโดยใช
วิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตองเปดเผยสวนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ถูกจัดประเภทเหลานั้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 74 ถึง 78
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7. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไวเพื่อประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่โดยสวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนตางจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตหรือจัดหาสินคา
หรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ไมไดมาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น
แตยังมาจากสินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย
ที่มีไวใชงาน

8. ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีดังตอไปนี้
8.1 ที่ดินที่กิจการถือครองไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกวา

ถือครองไวเพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต

(ถากิจการยังมิไดระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพื่อขายใน
ระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพื่อหา
ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน) 

8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) 
และใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)  

8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพื่อใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะ
เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา

8.5 อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อใชเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนในอนาคต

9. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยูใน

ขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนาเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สินคาคงเหลือ) ตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพื่อจะจําหนายใน
อนาคตอันใกล หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายตอ

9.2 อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)

9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อใช
ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต
และนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนักงาน
จะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย

9.4 (ยอหนานี้ไมใช)
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9.5 อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน

10. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหา
สินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยก
ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยก
สวนขายได กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวน
ของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการ
บริหารงานของกิจการนั้นไมมีนัยสําคัญ

11. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่นๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ไมมี
นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย
และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น

12. ในกรณีอื่นๆ ซึ่งการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและ
เปนผูบริหารจัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่มีนัยสําคัญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใช
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

13. ในบางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวาบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําใหอสังหาริมทรัพย
ขาดคุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางครั้งเจาของโรงแรม
อาจโอนความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจ
เปนไปไดหลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน
แตอีกดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอื่น ในขณะที่ยังคงไวซึ่งความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม

14. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หรือไม กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพื่อชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับ
คํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3
ระบุใหกิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก

15. ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือ
บริษัทยอยอื่นของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใน
งบการเงินรวมของกิจการเหลานั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใช
งานในภาพรวมของกลุมกิจการ อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถาอสังหาริมทรัพยนั้น เปนไปตาม
คํานิยามที่กํ าหนดไวในยอหนาที่  5  ดั งนั้น ผู ให เช าจึ งบันทึกอสังหาริมทรัพยนั้นเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได
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การรับรูรายการ

16. กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนสินทรัพย เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอตอไปนี้
16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ

17. ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ 
เวลาที่ตนทุนเกิดขึ้น ตนทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนที่ เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทําใหกิจการได
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา และตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน) 
หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย

18. ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวัน
เปนมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป
และอาจรวมถึงตนทุนคาชิ้นสวนชิ้นเล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยครั้งมักเปนเรื่อง
ของการซอมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย

19. ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยน
ผนังภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองรับรูตนทุนของการ
เปลี่ยนแทนสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้นหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัด
รายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ

20. กิจการตองวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ตนทุนในการทํารายการ

21. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใด  ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก
คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํา
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

22. (ยอหนานี้ไมใช)

23. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้
23.1 ตนทุนกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายที่จําเปนเพื่อทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นอยูใน

สภาพพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร)
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23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกอนที่อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะมีผูเขา
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว 

23.3 จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ
กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

24. หากกิจการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทึกราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาที่เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสด ผลตางระหวาง                
ราคาเทียบเทาเงินสดและจํานวนเงินที่ตองจายชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุ 
ของการไดสินเชื่อ

25. ตนทุนเมื่อเริ่มแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาที่จัดประเภทเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาที่ 20 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา นั่นคือสินทรัพยจะตองรับรู
ดวยมูลคาที่ต่ํากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน
ขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา และรับรูจํานวนที่เทากันนั้นเปนหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอ
หนาเดียวกัน

26. เงินสวนเกินใดๆ ที่จายตามสัญญาเชา ใหถือเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตาม
สัญญาเชาสําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย แตให
แยกออกจากหนี้สิน หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รายการที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม คือ สวนไดเสีย ไมใชตัว
อสังหาริมทรัพย แนวทางในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยได
กําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52 แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนด
มูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเริ่มแรก

27. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบางรายการ หรือมากกวาหนึ่งรายการจากการ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ หรือสินทรัพยซึ่ง
ประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัวเงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน คําอธิบายตอไปนี้อางอิงถึงการ
แลกเปลี่ยนระหวางสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยอื่น และยังใชไดกับการแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดที่ไดกลาวถึงในประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม เวนแตเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมมีเนื้อหาเชิงพาณิชย 
27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสินทรัพยที่ใหไปในการ

แลกเปลี่ยนไดอยางนาเชื่อถือ

กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาดวยวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะไมสามารถตัดรายการ
สินทรัพยที่ใชแลกเปลี่ยนไดทันที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได              
ใหวัดราคาทุนของสินทรัพยดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน
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28. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว 
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพย

แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน  หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของ           

การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่แลกเปลี่ยน

เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนใดเปนการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย 
กิจการตองพิจารณามูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการ                  
ไมจําเปนตองคํานวณอยางละเอียด

29. ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวากิจการ
สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล           

ของสินทรัพยนั้น
29.2 สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวง

ของประมาณการไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อใชในการประมาณมูลคายุติธรรม 

     หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนได              
อยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป
แลกเปลี่ยน เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ

นโยบายการบัญชี

30. ยกเวนที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถ
เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56 และ
ตองใชนโยบายการบัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดของกิจการ

31. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทําใหขอมูลที่แสดงในงบการเงินนาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น      
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณอื่น หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
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ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจาก
วิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้นกวาเดิม

32. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพื่อ
การเปดเผยขอมูล (หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมได
กําหนด) ใหกิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชการ
ประเมินมูลคาจากผูประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวของและประสบการณใน
การตีราคาในทําเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของ

32ก. กิจการอาจ
32ก.1 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ทั้งหมดที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สินซึ่งทําใหการจายคืนหนี้สินนั้นขึ้นตรงกับมูลคา
ยุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ระบุไวซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดังกลาว และ

32ก.2 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เหลือ
ทั้งหมด ซึ่งอาจแตกตางจากวิธีที่เลือกใชในขอ 32ก.1

32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพยภายในกิจการซึ่งออกหนวย
ลงทุน โดยหนวยลงทุนบางสวนถือโดยผูลงทุนตามสัญญา และหนวยลงทุนที่เหลือถือโดยกิจการ 
ยอหนาที่ 32ก ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทุน
บางสวนและมูลคายุติธรรมบางสวน

32ค. หากกิจการเลือกวิธีที่แตกตางกันสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสองประเภทตามที่ได
กําหนดไวใน ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธี
ที่แตกตางกันตองรับรูดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลคายุติธรรมตองรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน หากเปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม
มายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพยนั้น

วิธีมูลคายุติธรรม

33. หลังจากรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกแลว กิจการที่เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตองวัดมูลคาของ 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวใน ยอหนาที่ 53

34. เมื่อส วนได เสียในอสังหาริมทรัพยของผู เช าตามสัญญาเชาดํา เนินงานถูกจัดเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามยอหนาที่ 6 กิจการไมสามารถเลือกนโยบายการบัญชี           
ตามยอหนาที่ 30 ไดอีกตอไป แตตองใชวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น
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35. กิจการตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม                    
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

36. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5) 
มูลคายุติธรรมจะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ 
เชน การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเชากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับ
จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย

37. กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือ
จําหนายสินทรัพยนั้น

38. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

39. มูลคายุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุติธรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทํา
การประมาณ ณ เวลาอื่น คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ยนและการ
สิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นพรอมกัน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคล
ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อาจเกิดขึ้นหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นไมพรอมกัน

40. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื ่อการลงทุนสะทอนถึง รายไดคาเชาจากสัญญาเชาใน
ปจจุบัน และขอสมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงสิ่งที่ผูมี
ความรอบรู และเต็มใจไดคาดการณเกี่ยวกับรายไดคาเชาจากสัญญาเชาในอนาคตภายใต
สถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็จะตองสะทอนถึงกระแสเงินสดจายตางๆ 
(รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย กระแส
เงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจาย
ยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่อาจ
เกิดขึ้น)

41. ยอหนาที่  25 ไดระบุหลักเกณฑในการรับรู เมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของสวนไดเสียใน
อสังหาริมทรัพยที่เชา ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพย 
ที่เชาใหมใหเปนมูลคายุติธรรม (ถาจําเปน) ในสัญญาเชาที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด  
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้น
ที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้สินที่รับรู) ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรม
ตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูกรับรูดวยมูลคายุติธรรม
หรือดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ําตามยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมของสินทรัพยที่เชาจากราคาทุนที่
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กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไร
หรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาว
อาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก

42. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง            
ทั้งผูซื้อและผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน รวมถึงประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย และสภาพของตลาด
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผูซื้อที่มีความเต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ            
ผูซื้อนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซื้อหรือมุงมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได ผูที่จะซื้อ           
จะไมจายซื้อในราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กําหนดโดยผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจ              
ที่จะซื้อขาย

43. ผูขายที่มีความเต็มใจขายตองไมใชผูที่มีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถูกบังคับ
ใหขาย ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมใน
สภาพตลาดปจจุบัน ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามเงื่อนไขของตลาดเพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่แทจริงจะไมเขาขายขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนเจาของ
ในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะไมคํานึงถึงสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของ
เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)

44. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง
รายการที่ ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกันเปนพิเศษที่กอใหเกิดการตกลงราคาซึ่งไมไดสะทอน
ถึงสภาพตลาด รายการนี้เกิดขึ้นระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองใน
ลักษณะที่เปนอิสระจากกัน

45. ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคลองสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่น  ๆ
ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลท่ีตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย     
หรือเงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย

46. หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูล
จากแหลงตางๆ รวมถึง
46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ตั้งที่

แตกตางกัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงให
สะทอนถึงความแตกตางนั้น

46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคลองรองลงมา
โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขาย
ดวยราคานั้น และ
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46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพื้นฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแสเงิน
สดในอนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (หาก
เปนไปได) หลักฐานภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึง
กันในทําเลเดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของ
ตลาดปจจุบันในเรื่องของความไมแนนอนของจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

47. ในบางกรณี แหลงตางๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น
เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคา
ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล

48. ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแตเมื่อกิจการเริ่มไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมไดเปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของสินทรัพย) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดวาความผันแปร ในชวง
ของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกวางมาก และเปนการยากที่จะประมาณความ
นาจะเปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนในการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรม
เพียงคาเดียวนั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้นไม
สามารถหาไดอยางนาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53)

49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อ
และผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณ
ของกิจการ รวมถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจการและไมเกี่ยวของกับกิจการ
โดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไมสะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อ
และผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมีขอมูลดังกลาว
49.1 มูลคาสวนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ตางๆ ในพื้นที่ตางๆ
49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ
49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ
49.4 ผลประโยชนทางภาษีหรือภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพย

คนปจจุบันเทานั้น

50. ในการหามูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการตอง
ไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกรับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน
50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะ

รวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมากกวาจะแยกรับรูตางหาก
เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

50.2 หากใหเชาสํานักงานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว  โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงาน     
จะรวมมูลคายุติธรรมของเฟอรนิเจอรไวแลวเนื่องจากรายไดคาเชาไดรวมถึงการใช
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เฟอรนิเจอรดังกลาวดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนแลว กิจการตองไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก 

50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือ
รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินแยกตางหาก

50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึง
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับหรือจะตองจาย (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการตอง
จายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่คาดวาจะตองจาย จึงจําเปนที่จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเชาที่ไดรับรู
เพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม

51. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไมไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะ
จายเพื่อปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีขึ้น และไมไดสะทอนถึงผลประโยชนในอนาคตที่
เกี่ยวของที่จะไดรับจากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น

52. ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะ  
ไดรับในอนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม 
และหากตองรับรูรายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

53. ขอสันนิษฐานที่โตแยงไดอยางหน่ึงคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนวา
เมื่อกิจการเริ่มไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมได
เปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน
ของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซื้อขายทางการตลาดที่
เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการ
โดยใชประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได  หากกิจการระบุวามูลคา
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นไมสามารถ วัดได
อยางนาเชื่อถือ แตกิจการคาดวาจะสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือเมื่อการ
กอสรางนั้นเสร็จสิ้น กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางนั้นดวยวิธีราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หรือเมื่อ
การกอสรางเสร็จสิ้น (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) หากกิจการระบุวามูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการการลงทุนที่อยูใน



                                                                      มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 17/26

ระหวางการกอสราง) ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือและตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยโดยใชวิธีราคาทุนที่กําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพย           
เพื่อการลงทุนเทากับศูนย  กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพย           
เพื่อการลงทุนนั้น

53ก. เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางที่แตกอนกิจการวัดมูลคาที่ราคาทุนไดอยางนา เชื่อถือ กิจการจะตองวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นดวยมูลคายุติธรรม เมื่อการกอสรางเสร็จ
สิ้นใหถือวามูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่มูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 

53ข. ขอสันนิษฐานที่วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสราง
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือนั้นจะสามารถโตแยงไดในการรับรูเริ่มแรกเทานั้น การที่กิจการ
วัดมูลคายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางได อาจไมสามารถสรุปไดวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางเสร็จ
สิ้นแลวไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

54. ในกรณียกเวนตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการตองใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) แลว กิจการยังคงตอง
วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่นดวยมูลคายุติธรรม รวมถึง อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่อยู ในระหวางกอสราง ในกรณีดังกลาว แมวากิจการอาจใชวิธีราคาทุนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงตองใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยรายการที่เหลืออื่นๆ ตอไป

55. หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว กิจการตองใช
วิธีมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาอยางตอเนื่องจนกวาจะมีการจําหนาย (หรือจนกระทั่ง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือกิจการเริ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลัง) 
แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคาตลาดไดยากขึ้นก็ตาม

วิธีราคาทุน

56. หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
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เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพย
ที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือ
รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน             
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

การโอน

57. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปน
อสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของ
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐานขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
57.1 เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพย            

เพื่อการลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ
57.3 สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยที่มีไว

ใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.4 เริ่มสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
57.5 (ยอหนานี้ไมใช)

58. ยอหนาที่ 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือ
วาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบ
แสดงฐานะการเงิน และตองไมจัดประเภทอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนสินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน
หากกิจการมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูในปจจุบันใหม โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตอในอนาคต กิจการตองถือวาสินทรัพยนั้นยังคงเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนและตองไมโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานใน
ระหวางที่มีการพัฒนาใหม

59. ยอหนาที่ 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและสินคาคงเหลือจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของ
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อสังหาริมทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคา
หรือการเปดเผยขอมูลเปลี่ยนแปลง

60. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย เพื่ อการลงทุนที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรมไปเปน
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใชงานเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ

61. หากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกดวย
มูลคายุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน
กิจการตองปฏิบัติกับผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ
มีการประกาศใช) กับมูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

62. กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยจนถึงวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตอง
ปฏิบัติตอผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กลาวคือ
62.1 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลงใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม               

หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตี
ราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ตองนําไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน

62.2 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้น ใหรับรูดังนี้
62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยคาที่เคยบันทึกไว จํานวนที่เพิ่มขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําให
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยกลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจาก
คาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยมากอน

62.2.2 สวนที่เพิ่มขึ้นที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน หากมีการ
จําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการ
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ตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
จะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน

63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่โอน กับมูลคาตาม
บัญชีกอนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

64. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคา
ยุติธรรมถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ

65. เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางขึ้นเอง            
ที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลคาตามบัญชีกอนหนาน้ันในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

การจําหนาย

66. กิจการตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน                
เม่ือกิจการจําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก 

67. การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเชาการเงิน             
ในการพิจารณาวันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณาแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ใชไดกับ
การจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชากลับคืน

68. ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจการรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของ
สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชวิธี
ราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมีการคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการ
ไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใชตนทุนของการเปลี่ยน
แทนเปนตัวบงชี้ถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น 
ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจสะทอนถึงการลด
มูลคาของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแลว ในกรณีอื่นๆ อาจเปนไปไดยากที่จะประเมินวามูลคา
ยุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือก
หนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหรวมตนทุน
ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรม
ใหมตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน
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69. ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณา
จากผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
และตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไว
เปนอยางอื่น)

70. กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวย
มูลคายุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด
ใหรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเริ่มแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่
จะไดรับกับราคาเทียบเทาราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง (ปรับปรุง 2552) รายได (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

71. กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับ
หนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปแลว

72. คาชดเชยที่ไดรับจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดอยคา สูญเสีย  
หรือยกเลิก ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น 

73. การดอยคาหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การขอเงินคืนหรือการจายเงิน
คาชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการกอสรางสินทรัพยเพื่อเปลี่ยนแทน 
เปนเหตุการณเชิงเศรษฐกิจที่ไมเกี่ยวของกัน และตองบันทึกบัญชีแยกจากกันดังตอไปนี้ 
73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่ 

66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 คาชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดอยคา สูญเสีย หรือ

ยกเลิก ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น
73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู  ซื้อ หรือกอสรางเพื่อเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปดเผยขอมูล

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน

74. การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชาตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาดานผูใหเชา กิจการซึ่งครอบครอง
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามวิธีสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองเปดเผย
ขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดานผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน

75. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
75.1 กิจการใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียใน

อสังหาริมทรัพยที่ถือตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หรือไม และในสถานการณใด

75.3 หากการจัดประเภททําไดยาก (ดูยอหนาที่14) เกณฑที่กิจการใชในการแยก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และเกณฑใน
การแยกออกจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ

75.4 วิธี การและข อสมมติที่ มีนั ยสํ าคัญที่ ใ ช ในการกํ าหนดมูลค ายุติ ธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมทั้งขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมี
หลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือกําหนดๆ จากปจจัยอื่น (ซึ่งกิจการตองเปดเผย
ขอมูล) เนื่องจากลักษณะ เฉพาะของอสังหาริมทรัพยนั้นและการขาดขอมูลของตลาด
ที่เปรียบเทียบได 

75.5 ระดับที่มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซึ่งไดมีการวัดมูลคาหรือ
เปดเผยขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงไวดวย

75.6 จํานวนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
75.6.2 ค า ใช จ า ย ในการดํ า เนิ น งานทางตรง  (รวมทั้ งค าซ อมแซมและ                      

คาบํารุงรักษา) ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายได
คาเชาสําหรับงวด และ

75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด

75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีราคาทุนมายังกลุมที่ใชวิธี
มูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 32ค)

75.7 ขอจํากัดที่มีและจํานวนที่มีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน
รายไดและเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
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75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือ
ในการซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น

วิธีมูลคายุติธรรม

76. นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม
ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และสวนเพิ่มที่เปนผลมา

จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
76.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
76.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่ง

จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
การจําหนายอื่นๆ

76.4 ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินที่

นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน
ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน

76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

77. เมื่อการวัดมูลคาที่ไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ
เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ําสินทรัพย
หรือหนี้สินที่ไดรับรูแลวเปนสินทรัพยและหนี้สินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 50 
กิจการตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางการวัดมูลคาที่ได กับการวัดมูลคาที่ปรับปรุงแลว
ซึ่งรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่รับรูซึ่งมีการ
บวกกลับ และยอดปรับปรุง ที่มีนัยสําคัญอื่นๆ

78. ในกรณียกเวนที่อางถึงในยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนโดย
ใชราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) การกระทบยอดที่ระบุในยอหนาที่ 76 จะตองเปดเผยจํานวน            
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น
นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
78.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได)
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78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไมไดบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.1 ขอเท็จจริงที่วากิจการไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไมได

บันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่จําหนาย และ
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนที่ไดรับรู

วิธีราคาทุน

79. นอกจากการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีราคาทุนตาม
ยอหนาที่ 56 ตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
79.1 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ใช
79.2 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
79.3 มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเสื่อมราคาสะสม (รวมกับ

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยสะสม) ณ วันตนงวดและสิ้นงวด
79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตน

งวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการซื้อกับสวน

เพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
79.4.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่

รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ

79.4.4 คาเสื่อมราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูและจํานวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยที่กลับรายการในระหวางงวดตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปน
สกุลเงินที่นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบ
การเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอ
รายงาน

79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ในกรณียกเวนตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
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79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได)

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง

         วิธีมูลคายุติธรรม

80. กิจการที่ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชี
สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเชาดําเนินงานเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกนั้นเปนการปรับปรุงในกําไร
สะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดเลือกวิธีการบัญชีนี้เปนครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน

หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น 
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่
5 และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังน้ี
80.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดมีการนําเสนอมูลคา

ยุติธรรมนั้น และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว

80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว

80ก. ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการควรรายงานผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาใช ณ วันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช (หรือกอนวันดังกลาว) โดยปรับปรุง
กําไรสะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใชครั้งแรก นอกจากนี้
80ก.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน

หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น 
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5
และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไม
กําหนด) ใหกิจการปฏิบัติดังนี้
80ก.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดมีการนําเสนอ

มูลคายุติธรรมนั้น และ
80ก.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว

80ก.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80ก.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและควรเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมได
ในทางปฏิบัติ

82. เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด
ใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย

วิธีราคาทุน

83. ใหกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชี เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรกและเลือกใชวิธีราคาทุน โดยใหถือ
เปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มดวย

84. ขอกําหนดในยอหนาที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนที่ไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ใหถือเปนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการ             
ในอนาคต

วันถือปฏิบัติ

85. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้  สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
นํ ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไปถือปฏิบัติสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ริ่ มกอนวันที่ 
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

85ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน ไดแกไขคํานิยามที่ใช
ในทุกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังไดแกไขยอหนาที่ 62 ซึ่งกิจการจะตองถือ
ปฏิบัติรายการแกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554             
หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กอนวันที่มีผลบังคับใช 
กิจการตองนําการแกไขเหลานั้นมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย

85ข. ไดมีการแกไขยอหนาที่ 8, 9, 48, 53, 54 และ 57 และตัดยอหนาที่ 22 และเพิ่มยอหนาที่ 53ก 
และ 53ข โดยกิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการสามารถเลือกที่จะถือปฏิบัติรายการแกไข
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางไดกอนวันที่ 1 มกราคม 2554             
ถามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางสามารถระบุไดในวันนั้น  ๆ
หากกิจการเลือกที่จะนําการแกไขเหลานี้มาถือปฏิบัติกอน กิจการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและ
ถือปฏิบัติการแกไขในยอหนาที่ 5 และ 81จ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย




