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บทนํา 
 

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.1  วิธีมูลคายุติธรรม ตามวิธีนี้ กิจการสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ภายหลังการวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน หรือ 

1.2  วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  โดยกําหนดใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา

สะสม) กิจการที่เลอืกใชวิธีราคาทุน ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนดวย 

บทนํา 2. ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ 

ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน   

ที่กิจการเลือกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรายการดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นดวยวิธี

มูลคายุติธรรม 

บทนํา 3. วิธีมูลคายุติธรรมแตกตางจากวิธีการตีราคาใหมซึ่งอนุญาตใหใชไดกับสินทรพัยทีไ่มใชสนิทรพัย

การเงนิบางประเภท  ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพ่ิมข้ึนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคา   

ที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิม อยางไรก็ตาม ภายใต

วิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาสัญญาเชาดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขทุก

สัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บทนํา 5. ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแตกิจการ

ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตั้งแตแรก (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเปลี่ยน

ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมกีาร

เปลี่ยนแปลงการใชงาน) วาจะไมสามารถหามูลคายุติธรรมไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ     

ในกรณีดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยวิธีราคาทุนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550)  

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จนกระทั่งมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น และ

กําหนดใหมลูคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นเทากับศูนย 
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บทนํา 6. การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น ควรทําก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา

ใหการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสมมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววามคีวามเปนไป

ไดยากมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทนุจะทาํใหการนาํเสนอขอมลู

เหมาะสมข้ึนกวาเดิม 

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ข้ึนอยูกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ในเรื่องของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสาํหรับสญัญาเชา

การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน  รวมถึงการเปดเผยขอมูลบางอยางที่ เกี่ยวของกับ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทกึสวนไดเสยีใน

อสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแลว กิจการ

ตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบญัชฉีบับนี ้

และไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ได  ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18 ระบุวา

เมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญาเชา

เดียวกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ

และกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 

 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ  การวัดมูลคา  และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

3.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ถือ

ไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบ

การเงนิของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมประเดน็ตางๆ ทีร่ะบุไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้ 
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน 

3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง รายได 

3.3 การวัดมูลคาของสวนไดเสียอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบการเงนิของผูเชา 

3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา 

3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน   

3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน 

 
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้มถือปฏิบัติกับรายการทกุรายการดงัตอไปนี ้

4.1 สินทรพัยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)  

4.2 สัมปทานเหมอืงแร  ทรัพยากรแร  เชน น้าํมนั  กาซธรรมชาต ิ และทรัพยากรธรรมชาตอิื่นที่คลายคลึง

กันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 86 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา

ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบญัช ี 

ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
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คํานิยาม 

5. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี  

มูลคาตามบัญชี หมายถึง จํานวนท่ีสินทรัพยถูกรับรูในงบดุล 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการจายไป 

หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นท่ีกิจการมอบให

เพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพย ณ เวลาท่ีไดสินทรัพยน้ันมา หรือ 

ณ เวลาท่ีกอสรางสินทรัพยน้ัน หรือหากเปนไปได ให

รวมถึงจํานวนท่ีแบงมาเปนราคาทุนของสินทรัพยท่ีรับรู

เมื่อเริ่มแรกตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร

(สวนควบอาคาร) หรือท้ังท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครอง 
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อ

หาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ

มูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ี ไมไดมีไวเพื่อ 

1.  ใชในการผลติหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชใน

การบริหารงานของกิจการ หรือ 

2.   ขายตามปกติธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผูเชา

ภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือ

จําหนายสินคา หรือ ใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคใน

การบริหารงาน 

 
6. สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาท่ีเกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและบันทึกบัญชี

เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยน้ันเปนไปตามคํานิยามของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาท่ี 33 ถึง 35 ในการ

รับรูสินทรัพยน้ี ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไวเพื่อการพิจารณาอสังหาริมทรัพยแตละรายการไป 

อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาเชาดําเนินงาน

เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว อสังหาริมทรัพยทุกประเภทท่ีจัดประเภทเปนอสังหารมิทรพัยเพือ่

การลงทุนตองบันทึกโดยใชวิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตอง

เปดเผยสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีถูกจัดประเภทเหลาน้ันตามท่ีกําหนดไวในยอหนา 74 ถึง 78 
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7. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไวเพ่ือประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ

มูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสดที่โดย

สวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตาง

จากอสังหาริมทรัพยที่มไีวใชงาน  ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตสินคา หรือการใหบริการ หรือการใช

อสังหาริมทรัพยเพ่ือวัตถุประสงคทางการบริหาร ไมไดมาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น แตยังมาจาก

สินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน 
 

8.  ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีดงัตอไปนี ้

8.1 ที่ดินที่กจิการถอืครองไวเพ่ือหวังกําไรจากการเพิม่มูลคาของทีด่ินนัน้ในระยะยาว มากกวาถอืครองไว
เพ่ือขายในระยะสั้นในการดาํเนนิงานปกติของกิจการ 

8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต (ถากิจการยังมิได

ระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพ่ือขายในระยะสั้นในการดําเนินงานปกติ

ของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพ่ือหาประโยชนจากการเพ่ิมมูลคาของที่ดิน)  

8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) และใหเชาตอ

ดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)   

8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพ่ือใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะเปนหนึ่ง
สัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา 

 

9. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ 
9.1 อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพ่ือขายในการดําเนินงานปกติหรืออยูในข้ันตอนการกอสรางหรือพัฒนา

เพ่ือขาย  (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ) ตัวอยางเชน 

อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพ่ือจะจําหนายในอนาคตอันใกล หรือเพ่ือนํามาพัฒนาและขายตอ 

9.2 อสงัหาริมทรัพยทีอ่ยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอืน่ (ดูมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่11 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง)  
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ) รวมถึ งอสังหาริมทรัพยที่ กิจการถือครองเ พ่ือใชภายในกิจการในอนาคต  

อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคตและนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา  

อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนักงานจะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) 

และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย 

9.4 อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพ่ือใชเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุในอนาคตให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณจนกวา

การกอสรางหรือการพัฒนาจะเสร็จสมบูรณ ซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุน จึงใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  อยางไรก็ตาม  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือ

ปฏิบัตกิับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่มีอยูแตกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงใหม  เพ่ือใหสามารถ

ใชไดในอนาคตในลักษณะของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตอไป (ดูยอหนาที่ 58) 

9.5 อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 
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10. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิม
มูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือการจัดหาสินคาหรือการ

ใหบริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยกใหเชาภายใต

สัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยกสวนขายได  กิจการจะ

บันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวนของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือ

ไวเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงานนั้นไมมี

นัยสําคัญ 

11. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่นๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ  กิจการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ไมมี

นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย

และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น 

12. ในกรณีอื่นๆ ซึ่งการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและเปนผูบริหาร

จัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการในภาพรวม 

ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

13. ในบางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวาบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําใหอสังหาริมทรัพยขาด
คุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางครั้งเจาของโรงแรมอาจโอนความ

รับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเปนไปได

หลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน  แตอีก

ดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอื่นในขณะที่ยังคงไวซึ่งความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม 

14. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหรือไม 
กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพ่ือชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับคํานิยาม

ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3 ระบุให

กิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก 

15. ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือบริษัทยอยอื่น

ของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมของกิจการ

เหลานั้น  ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในภาพรวมของกลุมกิจการ 

อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่ เปนเจาของอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพยนั้นถือเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ดังนั้น 

ผูใหเชาจึงบันทึกอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได 
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การรับรูรายการ 

16. กิจการตองรับรูอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปน้ี 

16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกจิการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกจิในอนาคตจาก

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน  

16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนไดอยางนาเชือ่ถือ 

17. ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ ณ เวลาที่ตนทุน

เกิดข้ึน ตนทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนที่เกิดข้ึนเมื่อเร่ิมแรกที่ทําใหกิจการไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมา 

และตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังเพ่ือตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน) หรือใหบริการแก อสังหาริมทรัพย 

18. ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดข้ึนประจําวันเปนมูลคา

ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน ตนทนุ

คาบริการที่เกิดข้ึนประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป และอาจรวมถึงตนทนุคาชิน้สวนชิน้

เล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยครั้งมักเปนเรื่องของการซอมแซมและบํารุงรักษา

อสังหาริมทรัพย 

19. ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนผนังภายใน

เพ่ือทดแทนผนังเดิม ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น ณ เวลาที่

ตนทุนนั้นเกิดข้ึนหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัดรายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวย

มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ 

การวัดมูลคาเมื่อรบัรูรายการ 
20. กิจการตองวัดมลูคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซ่ึงรวมถึงตนทุนในการ

ทํารายการ 

21. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ  ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ 

ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก คาธรรมเนยีม

วิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย  คาภาษีในการโอนสินทรัพย  และตนทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

22. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่สรางข้ึนเอง คือตนทุนของสินทรัพย ณ วันที่การกอสรางหรือการ

พัฒนาเสร็จสมบูรณ ในระหวางการกอสรางใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  เมื่อการกอสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้นลงสินทรัพยนั้นจึงจะจัดเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูยอหนาที่ 57.5 และ 65) 
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23. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้ 

23.1 ตนทนุกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายที่จําเปนเพ่ือทําใหอสงัหาริมทรัพยนัน้อยูในสภาพพรอม

ที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบรหิาร) 

23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดข้ึนกอนที่อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะมีผูเขาครอบครองใน

ระดับที่วางแผนไว  

23.3 จํานวนสูญเสยีที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในการกอสราง

หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

24. หากกิจการซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทกึราคาทนุของสงัหารมิทรพัย
เพ่ือการลงทุนดวยมูลคาที่เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสด ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสดและจํานวน

เงินที่ตองจายชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุของการไดสินเชื่อ 

 

25. ตนทุนเมื่อเริ่มแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีถือไวภายใตสัญญาเชาท่ีจัดประเภทเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาท่ี      

20 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ตัวอยางเชน สินทรัพย

จะตองรับรูดวยมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน

ขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชา และรับรูจํานวนท่ีเทากันน้ันเปนหน้ีสินตามท่ีกําหนดไวในยอหนา

เดียวกัน 

 
26. เงินสวนเกินใดๆ ที่จายตามสัญญาเชา ใหถือเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา

สําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย  แตใหแยกออกจากหนี้สิน 

หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

รายการที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม คือ สวนไดเสีย ไมใชตัวอสังหาริมทรัพย แนวทางในการกําหนดมูลคา

ยุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยไดกําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52 

แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนดมูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

 
27. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนบางรายการ หรือมากกวาหนึ่งรายการจากการแลกเปลี่ยนกับ

สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ  หรือสินทรัพยซึ่งประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัว

เงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน ตัวอยางตอไปนี้ไมเปนเพียงคําอธิบายอยางงายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน

ระหวางสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยอื่น แตยังใชไดกับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ไดกลาวถึงใน

ประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม เวนแต 

27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมใชการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หรือ 

27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคายุตธิรรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลีย่นได

อยางนาเชื่อถือ 

กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาดวยวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะไมสามารถตัดรายการสินทรัพยที่ใช

แลกเปลี่ยนไดทันที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได ใหวัดราคาทนุของสนิทรพัย

ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน 
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28. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขตของกระแส

เงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการแลกเปลี่ยนจะมี

เนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

28.1   ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพยแตกตาง

จากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน  หรือ 

      28.2  รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงานที่ถูก

กระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

      28.3  ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

แลกเปลี่ยน 

 ในการพิจารณาวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแลกเปลี่ยนของรายการนั้น รายการ

แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หากเขาเงื่อนไขดังนี้ 

29. ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวากิจการสามารถวัดมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนัน้ 

29.2 สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวงของประมาณ

การไดอยางสมเหตุสมผลเพ่ือใชในการประมาณมูลคายุติธรรม  

 

      หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดอยาง

นาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป

แลกเปลี่ยน  เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา 

  
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

นโยบายการบัญช ี

30. ยกเวนท่ีไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใชวิธี

มูลคายุติธรรมตามยอหนาท่ี 33 ถึง 55 หรือวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 56 และตองใชนโยบายการ 

บัญชีน้ันกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดของกิจการ 

31.  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการเปลีย่นแปลง

นั้นทํ า ให งบการเงินของกิจการแสดงรายการหรือ เหตุการณทาง บัญชีอย า ง เหมาะสม ย่ิง ข้ึน   

ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลเหมาะสมข้ึนกวาเดิม 

32. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน     

ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพ่ือการเปดเผยขอมูล 

(หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมไดกําหนด) ใหกิจการตอง
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กําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชการประเมินมูลคาจากผูประเมนิราคาอสิระซึง่

มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่ เกี่ยวของและประสบการณในการตีราคาในทําเลพ้ืนที่และในประเภทของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่เกี่ยวของ  

32ก. กิจการอาจ 
32ก.1  เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมด      

ท่ีนําไปเปนหลักประกันหน้ีสินซ่ึงทําใหการจายคืนหน้ีสินน้ันขึ้นตรงกับมูลคายุติธรรมหรือ

ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ีระบุไวซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาว และ 

32ก.2  เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเหลือ

ท้ังหมด ซ่ึงอาจแตกตางจากวิธีท่ีเลือกใชในขอ 32ก.1 

32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพยภายในกิจการซึ่งออกหนวยลงทุน  

ใหแก ผูลงทุน โดยมีสัญญาการจายผลตอบแทนขึ้นตรงกับมูลคายุติธรรมหรือผลตอบแทนจาก

อสังหาริมทรัพยในกองทุนดังกลาว และกิจการก็มีการถือหนวยลงทุนดังกลาวเองดวย ยอหนาที่ 32ก  

ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทุนบางสวนและมูลคา

ยุติธรรมบางสวน 

32ค. หากกจิการเลือกวิธีที่แตกตางกันสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสองประเภทตามที่ไดกําหนดไวใน 

ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธีที่แตกตางกันตองรับรู

ดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน  หากเปนการ

ขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรมมายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน  มูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยนั้น 

 

วิธีมูลคายุติธรรม 

33. หลังจากรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกแลว กิจการท่ีเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตองวัดมูลคาของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดดวยมูลคายุติธรรม  ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 53 

34. เมื่อสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามยอหนาท่ี 6 กิจการไมสามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามยอหนาท่ี 30 ไดอีกตอไป แตตอง

ใชวิธีมูลคายุติธรรมเทาน้ัน 

35. กิจการตองรับรูกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

36. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูที่

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5) มูลคายุติธรรม

จะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ เชน การจัดหาเงินแบบ

พิเศษ การขายและการเชากลับคืน ขอเสนอหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย 
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37. กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดข้ึนในการขายหรือจําหนาย
สินทรัพยนั้น 

38. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันท่ีในงบดุล   

39. มูลคายุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุตธิรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทําการประมาณ ณ เวลาอื่น 

คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดข้ึนพรอมกัน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็ม

ใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดข้ึนหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญา

ขายเกิดข้ึนไมพรอมกัน 

40. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุสะทอนถึง รายไดคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน และขอ

สมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงสิ่งที่ผูมีความรอบรูและเต็มใจได

คาดการณเกี่ยวกับรายไดคาเชาจากสัญญาเชาในอนาคตภายใตสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใน

ขณะเดียวกันก็จะตองสะทอนถึงกระแสเงินสดจายตางๆ (รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาด

วาจะเกิดข้ึนเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย  กระแสเงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่

บางรายการยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่

อาจเกิดข้ึน) 

41. ยอหนาที่ 25 ไดระบุหลักเกณฑในการรับรูเมื่อเร่ิมแรกของราคาทุนของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา 

ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชาใหมใหเปนมูลคายุติธรรม 

(ถาจําเปน) ในสัญญาเชาที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด มูลคายุติธรรมของสวนไดเสยีในอสงัหารมิทรพัย

ที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้นที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนีส้นิทีรั่บรู) 

ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรมตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูก

รับรูดวยมูลคายุติธรรมหรือดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาข้ันต่ําตามยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมของสินทรัพยที่เชาจากราคาทุนที่

กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไรหรือผล

ขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาวอาจเกิดข้ึนเมื่อการ

เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดข้ึนภายหลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

42. คํานยิามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง ทั้งผูซื้อและ

ผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  รวมถึง

ประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย  และสภาพของตลาด ณ วันที่ในงบดุล ผูซื้อที่มีความ

เต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ  ผูซื้อนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซื้อหรือ

มุงมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได ผูที่จะซื้อ จะไมจายซื้อ ณ ราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กําหนดโดยผูซื้อและผูขาย

ที่มีความรอบรูและเต็มใจที่จะซื้อขาย 
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43. ผูขายที่มีความเต็มใจขายตองไมใชผูที่มีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถูกบังคับใหขาย  

ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมในสภาพตลาดปจจบัุน 

ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามเงื่อนไขของตลาด

เพ่ือใหไดราคาที่ดีที่สุด  ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่แทจริงจะไมเขาขาย

ขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนเจาของในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะ

ไมคํานึงถึงสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของเจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) 

44. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง รายการที่  

ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกันเปนพิเศษที่กอใหเกิดการตกลงราคาซึ่งไมไดสะทอนถึงสภาพตลาด 

รายการนี้เกิดข้ึนระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองในลักษณะที่เปนอิสระจากกัน 

45. ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคลองสําหรับ

อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ 

ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย หรือ

เงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

46. หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูลจากแหลง

ตางๆ รวมถึง 

46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ตั้งที่แตกตาง

กัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงความ

แตกตางนั้น 
46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคลองรองลงมา  

โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขายดวยราคา

นั้น และ 

46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพ้ืนฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแสเงินสดใน

อนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (ถาเปนไปได) หลักฐาน

ภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในทําเลเดียวกันและสภาพ

เหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของตลาดปจจุบันในเรื่องของความไม

แนนอนของมูลคาและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

47. ในบางกรณี แหลงตางๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น เพ่ือใหไดมาซึ่งมูลคา

ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล 

48. ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแตเมื่อกิจการเริ่มไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (หรือเมื่อ

อสังหาริมทรัพยที่มอียูเดิมเริ่มเปลี่ยนเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายหลังจากการกอสรางหรือการ

พัฒนาเสร็จสมบูรณ หรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอย) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดวา/ความผันแปร 

ในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นสูงมาก และเปนการยากที่จะประมาณความนาจะ

เปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนของการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรมเพียงคาเดียว
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นั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้นไมสามารถหาไดอยาง

นาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53) 

49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อและผูขายทีม่คีวาม

รอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณของกิจการ รวมถึงผลกระทบ

ของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจการและไมเกี่ยวของกับกิจการโดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไม

สะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อและผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมี

ขอมูลดังกลาว 

49.1 มูลคาสวนเพ่ิมที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ 

49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ 

49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ 

49.4 สวนไดเสียหรือภาระทางภาษีที่เกิดข้ึนอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้น 

50. ในการหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูก

รับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน 

50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะรวมอยูใน

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมากกวาจะแยกรับรูตางหากเปนรายการที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ 
50.2 หากใหเชาสํานกังานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว  โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงานจะรวม

มูลคายุติธรรมของเฟอรนิเจอรไวแลวเนื่องจากรายไดคาเชาไดรวมถึงการใชเฟอรนิเจอรดังกลาว

ดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุแลว กจิการตอง

ไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก  

50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือรายไดคา

เชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน

แยกตางหาก 

50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึงกระแสเงิน

สดที่คาดวาจะไดรับ (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิดข้ึนซึ่งกิจการตองจายในอนาคต) ดังนั้นหากการ      

วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงินทั้งหมดที่คาดวาจะตองจาย จึงจําเปนที่

จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเชาที่ไดรับรูเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนเพ่ือใชในทางบัญชี 

51. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไมไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะจายเพ่ือ
ปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีข้ึน และไมไดสะทอนถึงสวนไดเสียในอนาคตที่เกี่ยวของที่จะไดรับ

จากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น 

52. ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะไดรับใน

อนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2548) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
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อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม และหากตองรับรู

รายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร 
 

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

53. ขอสันนิษฐานท่ีโตแยงไดอยางหน่ึงคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไดอยางตอเน่ืองและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามในกรณียกเวนซ่ึงมีหลักฐานท่ีชัดเจนวา เมื่อกิจการ

เริ่มไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูไดเปลี่ยนสภาพเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเน่ืองจากไดกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการใชงานของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนไดอยางตอเน่ืองและนาเชื่อถือ กรณีน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซ้ือขายทางการตลาดที่

เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมลูคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการโดยใช

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได  ในกรณีน้ี กิจการตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย

โดยใชวิธีราคาทุนท่ีกําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเทากับศูนย  

กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนน้ัน 

54. ในกรณียกเวนตามเหตุผลที่ ไดกลาวไวในยอหนากอน กิจการตองใช วิธีราคาทุนในการวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แลว กิจการยังคงตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนอื่นดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีดังกลาว แมวากิจการตองใชวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยรายการอื่นๆ ได 

55. หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว  กิจการตองใชวิธีมลูคา

ยุติธรรมในการวัดมูลคาอยางตอเน่ืองจนกวาจะมีการจําหนาย (หรือจนกระทั่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนน้ันกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หรือกิจการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยน้ันเพื่อขาย

ตามปกติธุรกิจในภายหลัง) แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคา

ตลาดไดยากขึ้นก็ตาม 

 
วิธีราคาทุน 

56. หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการท่ีเลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรพัยเพือ่

การลงทุนท้ังหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) 
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ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  

 

การโอน 

57. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยน้ันโดยมีหลักฐาน 

ขอใดขอหน่ึงดังตอไปนี้ 
57.1 เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมไีวใชงาน 
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ 
57.3 ส้ินสุดการใชงานอสังหาริมทรพัยภายในกิจการเอง ทําใหมกีารโอนจากอสังหารมิทรัพยท่ีมีไวใช

งานไปเปนอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุน 

57.4 เริ่มสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

57.5 ส้ินสุดการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยระหวาง

การกอสรางหรือการพัฒนา (ซ่ึงอยูภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ) ไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

58. ยอหนา 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือมีไวขาย เมื่อกิจการตัดสินใจที่

จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือวาอสังหาริมทรัพยนั้นเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบดุล และไมถอืวาอสงัหารมิทรพัยนัน้เปน

สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการเริ่มปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน  

โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปนอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุนตอในอนาคตกิจการไมตองโอนอสงัหารมิทรพัย

ดังกลาวไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในระหวางที่มีการปรับปรุง 

59.  ยอหนา 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หากกิจการเลอืกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสงัหารมิทรพัยเพ่ือการลงทนุ 
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานกับสินคาคงเหลือจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยนั้น

เปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคาหรือการเปดเผยขอมูล

เปลี่ยนแปลง 

60. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีบันทึกดวยมูลคายุติธรรมไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไว

ใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานเปนราคาทุนของ

อสังหาริมทรัพยท่ีจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ   
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61. หากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงบันทึกดวยมูลคา

ยุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ จนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน กิจการตองปฏิบัติกับผลตางท่ีเกิดขึ้น ณ วันน้ัน 

ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

62. กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูขาดทุนจากการดอยคาจนถึงวันที่

อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองปฏิบัติตอผลตางที่เกิดข้ึน ณ 

วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ กลาวคือ 

62.1 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลงใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้น

เคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตีราคาสินทรัพย” ในสวน

ของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองนําไปหักออกจากบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

กอน และ 
62.2 กรณีมลูคาตามบัญชีของสนิทรัพยเพ่ิมข้ึน ใหรับรูดังนี ้

62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยบันทึก

ไว จํานวนที่เพ่ิมข้ึนใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด จํานวนที่รับรูในกําไรหรือ

ขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

กลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรบัรูขาดทุน

จากการดอยคามากอน 

62.2.2 สวนที่เพ่ิมข้ึนที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของภายใต

บัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หากมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน 

 63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีจะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม กิจการ

ตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ีโอน กับมูลคาตามบัญชีกอนการ

โอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

64. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม

ถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ 

65. เมื่อกิจการเสร็จส้ินการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีสรางขึ้นเอง ท่ีจะบันทึก

ดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จส้ิน 

กับมูลคาตามบัญชีกอนหนาน้ันในกําไรหรอืขาดทุนสําหรับงวด 
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การจําหนาย 

66. กิจการตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากงบดุลเมื่อกิจการจําหนายหรือเลิกใช

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนน้ันอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากการจําหนายอีก  

67. การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเชาการเงนิ ในการพจิารณา

วันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่กําหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง รายได ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณา 

แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ใชไดกับการจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชา

กลับคืน 

68. ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจการรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 

ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมี

การคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ 

ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใชตนทุนของการเปลี่ยนแทนเปนตัวบงชี้ถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน  

ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนอาจสะทอนถึงการลดมูลคาของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแลว ในกรณีอื่นๆ อาจเปนไปไดยากที่จะ

ประเมินวามูลคายุติธรรมที่ลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ 

ทางเลือกหนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหรวมตนทุน

ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรมใหมตามที่

กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน 

69. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณาจาก

ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน และตอง

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยน้ัน (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไวเปนอยางอื่น) 

70. กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคา

ยุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด ใหรับรูสิ่งตอบ

แทนที่จะไดรับเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่จะไดรับกับราคาเทยีบเทา

ราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบญัชี

ฉบับที่ 18 เร่ือง (ปรับปรุง 2550) รายได 

71. กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับหนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะ

ผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปแลว 
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72. คาชดเชยท่ีไดรับจากบุคคลท่ีสามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีดอยคา โอนให  หรือยกเลกิ 

ตองรับรูในกําไรหรอืขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรับคาชดเชยน้ัน  

 
73. การดอยคาหรือผลขาดทนุจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ การขอเงินคนืหรอืการจายเงนิคาชดเชยจาก

บุคคลทีส่าม และการซือ้ทีเ่กิดข้ึนภายหลงัหรือการกอสรางสนิทรัพยเพ่ือเปลี่ยนแทน เปนเหตุการณเชงิ

เศรษฐกิจทีไ่มเกี่ยวของกนั และตองบันทกึบัญชีแยกจากกันดงัตอไปนี ้ 

73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่ 66 ถงึ 71 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

73.3 คาชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ดอยคา โอนให หรือยกเลิก  

ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น  

73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู  ซื้อ หรือกอสรางเพ่ือเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

การเปดเผยขอมูล 

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธรีาคาทุน 

74. การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเชา ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะตอง

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาดานผูใหเชา กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามวิธี

สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองเปดเผยขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดาน

ผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
75. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี ้

75.1 กิจการใชวิธีมูลคายตุิธรรมหรือวิธีราคาทุน 

75.2 หากกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ี

ถือตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือไม และในสถานการณใด 

75.3 หากการจัดประเภททําไดยาก (ดูยอหนาท่ี 14) เกณฑท่ีกิจการใชในการแยกอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และเกณฑในการแยกออกจาก

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ  
75.4 วิธีการและขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน รวมท้ังขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือ

กําหนดๆ จากปจจัยอื่น (ซ่ึงกิจการตองเปดเผยขอมูล) เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของ

อสังหาริมทรัพยน้ันและการขาดขอมูลของตลาดที่เปรียบเทียบได  
75.5 ระดับท่ีมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซ่ึงไดมีการวัดมูลคาหรือเปดเผย

ขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญใน
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วิชาชีพและมีประสบการณในทําเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีมีการ

ประเมินน้ัน หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงไวดวย 
75.6 จํานวนท่ีไดรับรูในกําไรหรอืขาดทุนสําหรับ 

75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน 

75.6.2 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา) ท่ีเกิด

จากอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุนซ่ึงกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด และ 

75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ท่ีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด 
75.6.4  การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมท่ีใชวิธีราคาทุนมายังกลุมท่ีใชวิธีมูลคา

ยุติธรรม (ดูยอหนาท่ี 32ค) 

75.7 ขอจํากัดท่ีมีและจํานวนท่ีมีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน

รายไดและเงินท่ีไดรับจากการจําหนาย 

75.8 ขอตกลงท่ีสําคัญในการซ้ือ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือในการ

ซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น 

วิธีมูลคายุติธรรม 
76. นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาท่ี 75 แลว กิจการท่ีใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่

กําหนดในยอหนาท่ี 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการซื้อ กับสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวม

รายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

76.2 สวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวมกิจการ 

76.3 สินทรัพย ท่ีจัดประเภทเปนถือไว เพื่อขาย หรือรวมอยู ในกลุมสินทรัพย ท่ีรอจําหนาย 

ซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก และการ

จําหนายอื่นๆ 

76.4  ผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาใหเปนมูลคายุติธรรม 

76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินท่ีนําเสนอ

รายงานท่ีแตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปน

สกุลเงินของหนวยงานท่ีเสนอรายงาน 

76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
 

77. เมื่อการวัดมูลคาท่ีไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหตรง

ตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเล่ียงการนับซํ้าสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไดรับรูแลว

เปนสินทรัพยและหน้ีสินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 50 กิจการตองเปดเผยการกระทบยอด
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ระหวางการวัดมูลคาท่ีได กับการวัดมูลคาท่ีปรับปรุงแลวซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอด

รวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีรับรูซ่ึงมีการบวกกลับ และยอดปรับปรุง ท่ีสําคัญอื่นๆ 

 

78. ในกรณียกเวนท่ีอางถึงในยอหนาท่ี 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชราคา

ทุนตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

การกระทบยอดท่ีระบุในยอหนาท่ี 76 จะตองเปดเผยจํานวนท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

น้ันแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผย 

78.1 รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวดัมลูคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

78.3 ประมาณการชวงของมลูคายุติธรรมท่ีมีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได) และ 
78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนท่ีไมไดบันทึกดวยมูลคายตุิธรรม 

78.4.1 ขอเท็จจรงิท่ีวากิจการไดจําหนายอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีไมไดบันทึกดวย

มูลคายุติธรรม 

78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ีจําหนาย และ 
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนท่ีไดรบัรู 

 

วิธีราคาทุน 

79. นอกจากการเปดเผยขอมลูตามท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 75 แลว กิจการท่ีใชวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 56 

ตองเปดเผยขอมูลดงัตอไปน้ี 

79.1 วิธีการคิดคาเส่ือมราคาทีใ่ช 

79.2 อายุการใชงานหรอือตัราคาเส่ือมราคาที่ใช 

79.3 ราคาทุนและคาเส่ือมราคาสะสม (ยอดรวมกับขาดทุนจากการดอยคาสะสม) ณ วันตนงวด

และส้ินงวด 

79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวัน

ส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการซื้อกับสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการ

รวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

79.4.2 สวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวมกิจการ 

79.4.3 สินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนาย

ซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ 

79.4.4 คาเส่ือมราคา 

79.4.5 ขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูและจํานวนขาดทุนจากการดอยคาท่ีกลับรายการใน

ระหวางงวดตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

การดอยคาของสินทรัพย 
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79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินท่ี

นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน

ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานท่ีเสนอรายงาน 

79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ในกรณยีกเวนตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 

53 เมื่อกจิการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหารมิทรัพยเพือ่การลงทุนไดอยาง

นาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี 

79.5.1 รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวดัมลูคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ 

79.5.3 ประมาณการชวงของมลูคายุติธรรมท่ีมีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได) 
 

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง 
วิธีมูลคายุติธรรม 

80. กิจการท่ีไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบญัชสีวนไดเสีย

ในอสังหาริมทรัพยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกน้ันเปนการปรับปรุงในกําไรสะสมยกมาสําหรับงวดท่ีกิจการได

เลือกวิธีการบัญชีน้ีเปนครั้งแรก นอกจากนี้ 

80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงินหรือท่ีใด

ก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนาน้ัน (ซ่ึงการกําหนด

มูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 5 และแนวปฏิบัติในยอ

หนาท่ี 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังน้ี 

80.1.1 ปรับปรงุกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกท่ีสุดท่ีไดมีการนําเสนอมูลคายตุิธรรมนั้น 

และ 

80.1.2 ทําการปรับปรงุยอนหลงัขอมูลเปรียบเทียบสําหรบังวดดังกลาว 

80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุงยอนหลัง

ขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงน้ีไว 

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมไดในทางปฏิบัต ิ

82. เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดใหรวมถึง

การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวย 

วิธีราคาทุน 

83. เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรกและเลือกใชวิธีราคาทุนใหถือเปนการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีใหรวมถึง

การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมดวย 

84. ขอกําหนดในยอหนาท่ี 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ท่ีไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ใหถือเปนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต 

 

วันถือปฏิบตั ิ
85. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติใชมาตรฐานนี้กอนกําหนดได หาก

กิจการนํามาตรฐานฉบับน้ีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนกอน 1 มกราคม 2554

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 


