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มาตรฐานการบัญชีไทย TAS # 40 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(Property Investment) 
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 



หัวข้อส าคัญ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ประกอบด้วย 

• ความหมาย (Definition) 

• การรับรู้รายการ  (Recognition) 

• การวัดมูลค่า และ (Measurement) 

• การเปิดเผยข้อมูล  (Presentation and Disclosure) 

 



หัวข้อส าคัญ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยครอบคลุมถึง 

• การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่
ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้เช่า และ 

• การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินของ
ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 



ความหมาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
    หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบ

อาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ท่ีถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน)  

• เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง  

    ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อ 
• 1) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน    

        ของกิจการ หรือ 

• 2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

 



ความหมาย อสังหาริมทรัพย์ที่มีเพื่อใช้งาน 

• อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 

• หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง (โดยเจ้าของ หรือ
โดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)  

• เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้
ในการบริหารงานของกิจการ 



การบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• การบัญชีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• กิจการอาจจัดประเภทส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจาก

สัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้  ถ้าหากว่า 
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
และผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ในการรับรู้สินทรัพย์นี้ อย่างไรก็ตาม หาก
กิจการเลือกจัดประเภทส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่า
ด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแล้วอสังหาริมทรัพย์ทุก
ประเภทที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องบันทึก
โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกล่าว 
 



แนวคิดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• แนวคิดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• เกิดขึ้นเนื่องจาก กิจการถืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ไว้เพื่อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ

เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสนิทรัพย์หรือทั้งสอง
อย่าง  

  



การวัดมูลค่า 

 

 

ราคาทุน 
• ราคาซื้อ 

• รายจ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม 

 

 

ราคาทุน 

(=ตามที่ก าหนดใน TAS 17) 

มูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง 

• มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และ 

• มูลค่าปัจจุบันของจ านวนขั้นต่ าที่
ต้องการจ่ายตามสัญญาเช่า 

การวัดมูลค่าเริ่มแรก บันทึกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ 

ได้มาโดยการซื้อ ได้มาภายใต้สัญญาเช่า 



การวัดมูลค่า 

วิธีราคาทุน 
 ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ตามที่ก าหนดใน TAS 16 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 
 

แสดงที่มูลค่ายุติธรรม 
 

ส่วนต่าง ก าไร/(ขาดทุน) 
 

 บันทึกในก าไรขาดทุน 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 



แนวคิดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• ดังนั้น  

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่โดยส่วนใหญ่
เป็นอิสระจากสนิทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งท าให้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่างจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 
ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตหรือจัดหาสนิค้าหรือให้บริการ หรือ
ใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ได้มาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพย์
เท่านั้นแต่ยังมาจากสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรอืให้บรกิาร
ด้วย  

• กิจการจึงควรใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่สอดคล้องกับเจตนาและ
ลักษณะของสนิทรัพย์ดังกล่าว 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังต่อไปนี้ 
• ที่ดินที่กิจการถือครองไว้เพื่อหวังก าไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว  

• ที่ดินที่กิจการถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต 

• อาคารที่กิจการเป็นเจ้าของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน) และให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด าเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสัญญาหรือ
มากกว่าหนึ่งสัญญา) 

• อาคารที่ยังไม่มีผู้เช่าซึ่งกิจการถือครองเพื่อให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า 

• อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนในอนาคต 

 



ตัวอย่าง ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• ตัวอย่างที่ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
• อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกตหิรืออยู่

ในขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อขาย (ถือเป็นสินค้าคงเหลือ TAS. # 2) 
• อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่น (ถือเป็นสัญญา

ก่อสร้างตาม TAS. # 11) 
• อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน (ถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตาม TAS. # 16) 

รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพื่อใช้ภายในกิจการในอนาคต 
อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและน ามาใช้ภายในกิจการ
ในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน และอสังหาริมทรัพย์ที่มไีว้
ใช้งานรอการจ าหน่าย 

• อสังหาริมทรัพย์ที่ให้กิจการอื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 



การรับรู้รายการ 

• การรับรู้รายการ 
• กิจการต้องรับรู้อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุนเปน็สนิทรัพย์ เมื่อเป็นไป

ตามเงื่อนไข ทุกข้อต่อไปนี้ 
• 1.  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง 

        เศรษฐกิจในอนาคตจากอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน 

    2.  สามารถวัดราคาทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่าง 

        น่าเชื่อถือ 

 



การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 

• การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 
• กิจการต้องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนด้วยราคาทุน (Cost) 
• ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีได้มาโดยการซื้อ 

ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆที่เกี่ยวกับการ
จัดหาสินทรัพย์ ได้แก่ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทาง
กฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และต้นทุนในการท า
รายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้ 

• ต้นทุนก่อนการด าเนินงาน (ยกเว้นรายจ่ายที่จ าเป็นเพ่ือท าให้อสังหาริมทรัพย์
นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร) 

• ขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะมีผู้เข้า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว้ 

• จ านวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

• กิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยการผ่อนช าระ กิจการต้องบันทึกราคาทุน
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าท่ีเทียบเท่ากับการซื้อด้วยเงินสด ผลต่าง
ระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดและจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระทั้งหมดให้รับรู้เป็น
ดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของการได้สินเชื่อ 

 



การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 

• การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 
• กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรม หรือ วิธีราคาทุน และต้องใช้นโยบายการบัญชีนั้นกับ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทั้งหมดของกิจการ  

    แต่กิจการอาจเลือกใช้วธิมีูลค่ายุติธรรมหรอืวิธีราคาทุนส าหรบัอสังหาริมทรพัย์
เพื่อการลงทุนทั้งหมดที่น าไปเป็นหลักประกันหนี้สินซึ่งท าให้การจ่ายคนืหนี้สิน
นั้นขึ้นตรงกับมูลค่ายุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสินทรพัย์ทีร่ะบุไว้ซึ่งรวมถึง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนดังกลา่ว และเลือกใช้วิธีอื่นส าหรบั
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เหลือทั้งหมดก็ได้  
 



การใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 
• กรณีที่กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 
• หลังจากรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว กิจการที่เลือกใช้วธิมีูลค่ายุติธรรมต้องวัด

มูลค่าของอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุทั้งหมดด้วยมูลคา่ยุติธรรม โดยไม่หัก
ต้นทุนในการท ารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรอืจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น หาก
ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าด า เนินงานถูกจัดเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการจะต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทุกรายการเท่านั้น  

• ทั้งนี้ กิจการต้องรับรู้ผลก า ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนในก าไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่กิดขึ้น 
โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนต้องสะท้อนถึงสภาพตลาด 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 



การใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 
• กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ (ซึ่งน่าจะเกิดขึ้น

ได้น้อยมาก) กิจการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่ก าหนดให้
ถือปฏิบัติตาม TAS. #16 โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุนเท่ากับศูนย์  

• หากกิจการใช้วิธีวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแล้ว กิจการต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการจ าหน่าย (หรือจนกระทั่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนนั้นกลายมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือกิจการเริ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์นั้นเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติใน
ภายหลัง) แม้ว่ารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันได้จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือหา
ราคาตลาดได้ยากขึ้นกต็าม 



การใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 

• รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน 

• วันสิ้นงวดใช้ราคายุติธรรม (ราคาตลาด) 

• ไม่คิดค่าเสื่อมราคา 

• รับรู้ผลต่างก าไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน 

• งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-ราคายุติธรรม  xx 
   

• งบก าไรขาดทุน 
รายได/้ค่าใช้จ่าย    
 ก าไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้น   xx 
   



การใช้วิธีราคาทุน (Cost) 
• กรณีที่วัดมูลค่าโดยใช้วิธีราคาทุน 
• กิจการต้องวัดมูลค่าของอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุนทั้งหมดด้วย

แนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

• เว้นแต่เป็นอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุนที่เขา้เงือ่นไขการจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ทีร่อ
จ าหน่ายซึ่งจัดประเภทเปน็ถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  
 



การใช้วิธีราคาทุน (Cost) 
• กิจการต้องวัดมูลค่าของอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุนทั้งหมดด้วย

แนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แสดงในงบการเงินดังนี้ 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์-ราคาทุน  xx 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  xx 
     ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม xx 

• งบก าไรขาดทุน 
 ค่าใช้จ่าย.- 

        -ค่าเสื่อมราคา  xx 
   



การโอนอสังหาริมทรัพย์ 
• การโอน 
• การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มา

เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาจมีรูปแบบดังต่อไปนี้  
• เริ่มมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ท าให้มีการโอนจาก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีไว้ใช้งาน 
• เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ขาย ท าให้มีการโอนจากอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ 
• สิ้นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ท าให้มีการโอนจาก

อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• เริ่มสัญญาเช่าแบบด าเนินงานกับกิจการอื่น ท าให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 



การบัญชีเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย ์

• การบัญชีเก่ียวกับการโอนหมวดอสังหาริมทรัพย์ 
• การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุที่บันทึกด้วยมูลคา่ยุติธรรม

ไปเป็นอสังหาริมทรพัย์ที่มีไว้ใช้งานหรอืสินคา้คงเหลอื ให้ใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเปน็ราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะบันทึกตาม TAS. # 16 หรือ TAS. # 2  

• การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิบัติตาม TAS. # 16 จนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ผลต่างให้รับรูใ้นรายการก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงในสว่นของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 
 



การบัญชีเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

• การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมกิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับมูลค่าตามบัญชีก่อนการโอน
ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

• เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่สร้างขึ้นเองที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องบันทึก
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหน้านั้นในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

 



การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์
• การจ าหน่าย 
• กิจการต้องตัดรายการอสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุออกจากงบแสดง

ฐานะการเงินเมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลกิใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการจ าหน่ายอีก  

• ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้หรอืจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ต้องพิจารณาจากผลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่ได้รับสทุธิ
จากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั้นและต้องรบัรูก้ าไร
หรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้หรือจ าหนา่ยสินทรัพย์นั้น (เว้นแต่เป็นกรณี
ขายและเช่ากลับคนืแบบสัญญาเช่าการเงนิ) 

 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตัวอย่างที่ 1  
• บริษัทนกน้อย จ ากัด และบริษัทย่อยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์หลาย

รายการ ดังนี้  
A  ที่ดินที่ถือไว้เพื่อใช้ในอนาคตที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
B  อาคารว่างที่ตั้งใจให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
C  ที่ดินเปล่าที่ถือครองโดยบริษัทย่อยที่ท าธุรกิจบ้านจัดสรร 
D  อสังหาริมทรัพย์ที่ถือโดยบริษัทนกน้อยซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า 
E  อาคารส านักงานให้เช่าของบริษัทแมวน้ าซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนกน้อย 

โดยบริษัทแมวน้ าไดใ้ห้บริการรักษาความปลอดภัยกับลูกค้าด้วย  
 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
ค าตอบ 

• ข้อ (A), (B), และ (E)  ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตาม TAS # 40 
ทั้งนี้ การที่เจ้าของอาคารส านักงานจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยและการ
บริการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารส านักงานนั้น ถือเป็นการให้บริการ
เสริมอื่นๆ แก่ผู้ครอบครองสินทรพัย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้หากบริการเสรมินั้น
เป็นส่วนประกอบที่ไม่มีนัยส าคัญในการจัดการโดยรวม จึงถือเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

• ข้อ (C) ถือเป็นสินค้าคงเหลอื ตาม TAS # 2 และ  

• ข้อ (D) ถือเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตาม TAS #16  
 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
• ตัวอย่างที่ 2  
• บริษัทแมวน้ า จ ากัด เป็นกิจการจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ท าโครงการศูนย์การค้าขึ้น  
• โดยหลังจากที่วิจัยตลาดอย่างถ้วนถี่แล้ว บริษัทตั้งใจจะถือครองไว้ให้เช่า แทนที่จะ

ขายออกไป  
• โดยในปัจจุบันมีผู้ลงทุนรายหนึ่งพยายามเจรจาขอซื้อโดยให้ราคาที่น่าพอใจ และ

เพิ่มราคาอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาของการก่อสร้าง  
• ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จเพียงไม่กี่เดือน บริษัทสามารถปล่อยเช่าพื้นที่ได้ทั้งหมด 

และเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 25x1  
• ต้นทุนในการก่อสร้างทั้งสิ้นเท่ากับ 100 ล้านบาท  
• โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินราคาอาคาร โดยอาคารมีมูลค่า

ตามการประเมินดังนี้  
 



ปี ราคาประเมิน 

25x1 100 ล้านบาท 

25x2 120 ล้านบาท 

25x3 125 ล้านบาท 

25x4 115 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาให้ความเห็นว่าอายุการใช้งานของอาคารเท่ากับ 10 ปี  
และมีราคาคงเหลือ  10 ล้านบาท  
ให้ท า 
ถ้าหากกิจการใช้วิธีราคายุติธรรม จะมีผลกระทบกับงบก าไรขาดทุนอย่างไร 
ถ้าหากกิจการใช้วิธีราคาทุน        จะมีผลกระทบกับงบก าไรขาดทุนอย่างไร 

ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 



  ปี BV FV ก าไร/ขาดทุน 
25x1 100 100 0 

25x2 100 120 20 

25x3 120 125 5 

25x4 125 115 -10 

ค าตอบ   วิธีราคายุติธรรม (Fair Value) 



• ค าตอบ  วิธรีาคาทุน (Cost value) 

ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 

• ตามวิธีนี้กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น 
ค่าเสื่อมราคา ในแต่ละปี  9 ล้านบาท ค านวณดังนี้ 

     ราคาทุน              100 MB  

     หัก ราคาคงเหลือ     10 MB 

     มูลค่าคงเหลือ         90 MB 

     อายุการได้รับประโยชน์ 10 ปี  90/10=9 MB 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• 1 มกราคม 25x5 กิจการซื้ออาคารเพือ่การลงทนุในราคา 100 ล้าน
บาท จ่ายค่านายหน้า 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาซื้ออาคาร 5 
ล้านบาท  

• ค าถาม  ราคาทุนอสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุนเท่าใด ? 

• ค าตอบ  ราคาทุนอสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน-อาคาร= 100+1 =101 

               อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
• 1 มกราคม 25x5 กิจการซื้ออาคารเพื่อการลงทุนในราคา 100 ล้านบาท 

จ่ายค่านายหน้า 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาซื้ออาคาร 5 ล้านบาท  

• ค าถาม  ราคาทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่าใด ?  =101 ล้านบาท 

• 31 ธันวาคม 25x5 มูลค่ายุติธรรมของอาคาร 120 ล้านบาท รายได้ค่า
เช่าในปีนี้ 6 ล้านบาท กิจการใช้ราคายุติธรรมในวันสิ้นงวด  

• ค าถาม กิจการจะต้องปรับปรุงราคาอย่างไร ? 

•  ค าตอบ รับรู้ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา  120-101=19 

 Dr. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-อาคาร              19 

  Cr. ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์     19 



การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

           อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ราคายุติธรรม            120 

การแสดงรายการในงบไรขาดทุน 

• รายได้อื่น 

      รายได้ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์                                    6 

      ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์   19 



TAS 40 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
ปรับปรุง 2558 

มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 



เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 หลักการ 
• ขอบเขต 
• การรับรู้รายการ 
• การวัดมูลค่า 
• การโอนเปลี่ยนประเภท 
• การเปิดเผยข้อมูล 
• การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 2 การน าไปใช้ปฏิบัติจริง  
• ภาพรวมผลกระทบ 
• ขั้นตอนการน าไปใช้ 
• ปัญหาและแนวปฏิบัต ิ
 



ขอบเขต 

TAS 40 
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

สมัปทานเหมืองแร่
ทรัพยากร และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึง
ไม่สามารถสร้าง

ทดแทนได ้(TFRS 6) 

สินทรัพยชี์วภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางการ
เกษตร (TAS 41) 



ค านิยาม 

อสังหาริมทรัพย์ 
 

• กิจการเป็นเจ้าของ 
• จากสัญญาเช่าทางการเงิน 

เพื่อประโยชน์จาก 
• รายได้ค่าเช่าหรือ 
• จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิทรัพย์ 
 
ไม่ได้มีไว้เพื่อ 
•ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานของ
กิจการหรือ 
• ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 



ค านิยาม 

ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้ 

• ที่ดินที่กิจการถือครองไว้เพื่อหวังก าไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน
นั้นใน ระยะยาว 

• ที่ดินที่กิจการถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 

• อาคารที่กิจการเป็นเจ้าของหรือครอบครองภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน และให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด าเนินงาน 

• อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อใช้เป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต 



ตัวอย่าง ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ตัวอย่างที่ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
• อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกตหิรืออยู่

ในขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อขาย (ถือเป็นสินค้าคงเหลือ TAS. # 2) 
• อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่น (ถือเป็นสัญญา

ก่อสร้างตาม TAS. # 11) 
• อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน (ถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตาม TAS. # 16) 

รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพื่อใช้ภายในกิจการในอนาคต 
อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและน ามาใช้ภายในกิจการ
ในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน และอสังหาริมทรัพย์ที่มไีว้
ใช้งานรอการจ าหน่าย 

• อสังหาริมทรัพย์ที่ให้กิจการอื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตัวอย่างที่ 1  
• บริษัท ใหญ่ จ ากัด และบริษัทย่อยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์หลาย

รายการ ดังนี้  
ข้อ 1.  ที่ดินที่ถือไว้เพื่อใช้ในอนาคตที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
ข้อ 2.  อาคารว่างที่ตั้งใจให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ข้อ 3.  ที่ดินเปล่าที่ถือครองโดยบริษัทย่อยที่ท าธุรกิจบ้านจัดสรร 
ข้อ 4.  อสังหาริมทรัพย์ที่ถือโดยบริษัทใหญ่จ ากัดซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า 
ข้อ 5  อาคารส านักงานให้เช่าของบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

จ ากัด โดยบริษัทย่อย จ ากัดได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยกับลูกค้าด้วย  
 

ใช ่
ใช ่

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช่ 



ตัวอย่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
ค าตอบ 

• ข้อ (1), (2), และ (5)  ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตาม TAS # 40 
ทั้งนี้ การที่เจ้าของอาคารส านักงานจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยและการ
บริการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารส านักงานนั้น ถือเป็นการให้บริการ
เสริมอื่นๆ แก่ผู้ครอบครองสินทรพัย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้หากบริการเสรมินั้น
เป็นส่วนประกอบที่ไม่มีนัยส าคัญในการจัดการโดยรวม จึงถือเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

• ข้อ (3) ถือเป็นสินค้าคงเหลอื ตาม TAS # 2 และ  

• ข้อ (4) ถือเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตาม TAS #16  
 



ค านิยาม 

 ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอิสระ
จากสินทรัพย์ประเภทอื่น
ของกิจการ ผ่านทางรายได้
ค่าเช่าหรือการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินทรัพย์ 

 ใช้งานร่วมกับทรัพยากรอื่น
ของกิจการ ( เช่น เครื่องจักร 
อุปกรณ์ แรงงาน สินค้า
คงเหลือ ฯลฯ ) เพื่อที่จะ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 

 
ที่ดิน อาคาร และ 

อุปกรณ์ 
 

แตกต่างจาก 



ค านิยาม 
ค าถาม 

บริษัท ก เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม  

โรงแรมถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่ ? 

ค าตอบ 

• ขึ้นอยู่กับระดับของการให้บริการที่บริษัท ก จัดหาให้กับแขกที่มาเข้า
พัก 

• ถ้าบริการที่ให้ถือเป็นสาระส าคัญ สินทรัพย์ที่กิจการถือไว้ใช้งาน 

• ธุรกิจโรงแรมเป็นการใช้สินทรัพย์เพื่อให้บริการมิได้มีไวเ้พื่อให้เช่า 



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

สินทรัพย์ที่กิจการถือไว้
เพื่อใช้งาน 

แต่ละส่วนสามารถแยก
ขาย หรือแยกให้เช่า
ตามสัญญาเช่าทาง
การเงินหรือไม่ 

ไม่ 
ได ้

สัดส่วนของสินทรัพย์ที่
กิจการถือไว้เพื่อใช้งานไม่
มีสาระส าคัญใช่หรือไม่ 

ที่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

ไม่ใช่ 

ได ้



อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
 
 

100%                                 100% 
 
 
 

 
บริษัทย่อย ก ให้บริษัทย่อย ข เช่าที่ดิน 

ค าถาม 
• บริษัทย่อย ก จะบันทึกบัญชีส าหรับ

ที่ดินอย่างไร 
• กลุ่มกิจการจะบันทึกบัญชีส าหรับ

ที่ดินอย่างไร 
ค าตอบ 
• บริษัทย่อย ก อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 
• กลุ่มกิจการ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ

ใช้งาน 

บริษัทแม่ 

บริษัทย่อย 
ก 

บริษัทย่อย 
ข 



การรับรู้รายการ 
• ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

• สามารถรับรู้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อ 

• มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต 

1 

• กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 2 



การวัดมูลค่า 

 

 

ราคาทุน 
• ราคาซื้อ 

• รายจ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม 

 

 

ราคาทุน 

(=ตามที่ก าหนดใน TAS 17) 

มูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง 

• มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และ 

• มูลค่าปัจจุบันของจ านวนขั้นต่ าที่
ต้องการจ่ายตามสัญญาเช่า 

การวัดมูลค่าเริ่มแรก บันทึกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการ 

ได้มาโดยการซื้อ ได้มาภายใต้สัญญาเช่า 



การวัดมูลค่า 

วิธีราคาทุน 
 ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ตามที่ก าหนดใน TAS 16 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 
 

แสดงที่มูลค่ายุติธรรม 
 

ส่วนต่าง ก าไร/(ขาดทุน) 
 

 บันทึกในก าไรขาดทุน 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 



การวัดมูลค่า 

วิธีมูลค่ายุติธรรม วิธีการตีราคาใหม่ กับ 

ไม่มีค่าเสื่อมราคา 

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นส่วนของเจ้าของ 

มูลค่ายุติธรรมลดลงก าไรขาดทุน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก าไรขาดทุน 

มีค่าเสื่อมราคาบนราคาที่ตีใหม ่



การหามูลค่ายุติธรรม 

ราคาปัจจุบันในตลาดที่มี
การซื้อขายคล่อง 

ราคาปัจจุบันในตลาดที่มีการซื้อ
ขายคล่อง (สินทรัพย์ลักษณะท าเล
ต่างกัน) ปรับปรุงให้สะท้อนความ

แตกต่าง 

ประมาณการกระแส
เงินสดคิดลด 

ราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายในตลาดที่
ซื้อขายคล่องรองลงมา 
 (สินทรัพย์ที่คล้ายกัน) 



การวัดมูลค่า 

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานถือเป็นอสังหาริมทรัพย ์

เพื่อการลงทุน 

เจ้าของอาคาร กิจการ 



การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 หากอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นไปตาม 
ค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการสามารถเลือกได้ 

ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 

ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ  
การลงทุน 

บันทึกสัญญาเช่าตาม TAS 17 เรื่อง
สัญญาเช่า 

บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

ทางเลือกนี้เป็นการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการไป แต่อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนทุกประเภทต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 



การโอนเปลี่ยนประเภท 
 การโอนเปลี่ยนประเภทจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ

อสังหาริมทรัพย์นั้น 

1 

2 

กรณีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 

กรณีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ใช้วิธีราคาทุน 



การโอนเปลี่ยนประเภท 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

วิธีราคาทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

วิธีมูลค่ายุติธรรม  

ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
100 

มูลค่าตามบัญชี 
100 

ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
100 

ตีราคาใหม่ 
120 

90 

Dr.PPE     20 
   Cr.ส่วนเกินทุน   20 

Dr.ขาดทุนจากการตีราคา10 
      Cr.PPE             10 

มูลค่าตามบัญชี 
120 

มูลค่าตามบัญชี 
90 

ส่วนของเจ้าของ 

งบก าไรขาดทุน 



การโอนเปลี่ยนประเภท 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อเริ่มมีการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
วิธีราคาทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
วิธีมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ ์

มูลค่าตามบัญชี 
(ราคาทุน) 

100 

มูลค่าตามบัญชี 
100 

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

มูลค่าตามบัญชี 
(มูลค่ายุติธรรม) 

150 

มูลค่าตามบัญชี 
(Deem cost ) 

150 



การโอนเปลี่ยนประเภท 
 สินค้าคงเหลือ  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มสัญญาเช่าแบบ

ด าเนินงานกับกิจการอื่น 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

วิธีราคาทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

สินคา้คงเหลือ 
อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
100 

มูลค่าตามบญัชี 
100 

สินคา้คงเหลือ 
อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
100 

มูลค่ายติุธรรม 
120 

90 

Dr.PPE     20 
   Cr.ส่วนเกินทุน   20 

Dr.ขาดทุนจากการตีราคา  
10 
      Cr.PPE             10 

มูลค่าตามบญัชี 
120 

มูลค่าตามบญัชี 
90 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 



การโอนเปลี่ยนประเภท 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    สินค้าคงเหลือเมื่อเริ่มมีการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อขาย 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
วธีิราคาทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
วธีิมูลค่ายุตธิรรม 

อสังหาริมทรัพย์
เพือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

สินค้าคงเหลอื สินคา้คงเหลือ 

มูลค่าตามบญัชี 
(ราคาทุน) 

100 

มูลค่าตามบญัชี 
100 

มูลค่าตามบญัชี 
(มูลค่ายติุธรรม) 

150 

มูลค่าตามบญัชี 
( Deem cost ) 

150 



การเปิดเผยข้อมูล 

 

 

 

• นโยบายการบัญชี 
• เกณฑ์ในการแยกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก   
   สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้งาน และสินค้าคงเหลือ 
• วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
• จ านวนที่รับรู้ในก าไรขาดทุน (เช่น รายได้ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายใน  
   การด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
• กระทบยอดมูลค่าตามบัญชีระหว่างต้นงวดและปลายงวด 



การเปิดเผยข้อมูล 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 
• ในสถานการณ์ที่ส่วนได้เสียใน

อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินการถูกจัดประเภทและบันทึกเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเชื่อถือ 
• รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนนั้น 
• สาเหตุที่ไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมได้ 
• ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่

เป็นไปได้(หากสามารถหาได้) 
 

วิธีราคาทุน 
• วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งานหรือ

อัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช ้
• มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน 
• กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเชื่อถือ 
• รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุนนั้น 
• สาเหตุที่ไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมได ้
• ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่

เป็นไปได(้หากสามารถหาได)้ 
 
 



การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

วิธีราคาทุน 

สนับสนุนให้ปรับย้อนหลัง 

ไม่ต้องปรับย้อนหลังให้ปรับก าไรสะสม
ยกมาต้นงวดและเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ไว้ 

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย       
การบัญชี (ปรับย้อนหลัง) 



Thank you 
Q & A 


