เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (IAS No.40: Investment Property
(Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้ มีก ารปรั บปรุงจากฉบับ ปี 2558 โดยปรั บปรุงย่อ หน้ าที่ 4.1 และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง อสังหาริ มทรัพ ย์เพื ่อ การลงทุน ประกอบด้ ว ย
ย่อ หน้ าที่ 1 ถึง 86 ทุ ก ย่ อ หน้ า มีความสําคัญเท่า กัน และมาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

บทนํา
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื ่อการลงทุน และให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี
ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป ทั้ ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ นํ า ไปใช้ ก่ อ น
วันถือปฏิบัติ
บทนํา 2-11 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

บทนํา 1

สรุปแนวทางทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
12.1 วิธีมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีน้ ี กิจการสามารถวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภายหลั ง การวั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม และรั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน หรือ
12.2 วิ ธีราคาทุ น วิ ธีน้ ี กํา หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์ (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้ ) โดยกํา หนดให้ กิ จ การ
วั ด มู ลค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ภายหลั ง การรั บ รู้ ร ายการด้ ว ยราคาทุ น
หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสม กิจ การที่เ ลื อ กใช้
วิธรี าคาทุน ให้ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
บทนํา 13 ทางเลื อ กระหว่ า งวิ ธีร าคาทุ น และวิ ธีมูล ค่ า ยุ ติธรรมนั้ น ไม่ ได้ เป็ นทางเลื อ กของการบั ญ ชี
สําหรั บ ผู้ เช่ าเมื่อการบั นทึก ส่วนได้ เสียในอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ การลงทุนภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินงานที่กจิ การเลือกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
นั้นด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรม
บทนํา 14 วิ ธีมูล ค่ า ยุ ติธ รรมแตกต่ า งจากวิ ธี ก ารตี ร าคาใหม่ ซ่ึ งอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ไ ด้ กับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีไม่ ใ ช่
สิน ทรั พ ย์ การเงิ น บางประเภท ภายใต้ วิธีก ารตีราคาใหม่ การเพิ่ มขึ้น ของมู ลค่า ตามบั ญ ชี
ที่สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่วั ด โดยอ้ า งอิง ราคาทุ น จะถู ก บั น ทึก เป็ นส่ วนเกิน ทุ น จากการตี ร าคาเพิ่ ม

3

บทนํา 15
บทนํา 16

บทนํา 17

บทนํา 18

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ วิธีมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิ จ การใช้ วิ ธี ก ารบั ญ ชี ท่ีเ ลื อ กกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุนทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ หมายความว่ าสัญญาเช่ าดําเนินงานที่เข้ า
เงื่อนไขทุกสัญญาต้ องถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในกรณีท่เี ป็ นข้ อยกเว้ น เมื่อกิจการใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแต่กิจการ
ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นตั้งแต่ แรก (หรื อเมื่ออสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เปลี่ ยน
ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจากการสร้ างหรื อการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ งาน) ว่ าจะไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่น่าเชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีดังกล่าวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ วัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้ วยวิ ธีราคาทุ นตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) จนกระทั่งมีการจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนนั้น และกําหนดให้ มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเท่ากับศูนย์
การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําได้ กต็ ่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ทําให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุ
ไว้ ว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยมากสําหรั บกรณีก ารเปลี่ ยนแปลงจากวิ ธีมูลค่ายุติธรรมไปเป็ น
วิธรี าคาทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ข้ ึนอยู่ กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในเรื่ องของข้ อกําหนดในการจั ดประเภทของสัญญาเช่ า
วิ ธีการบั ญชี สาํ หรั บสัญญาเช่ าการเงินและสัญ ญาเช่ าดําเนินงาน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมู ล
บางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาจากการเช่า เมื่อมีการจัดประเภท
และบันทึกส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรั พย์ท่ีได้ จากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนแล้ ว กิจการต้ องบันทึกสัญญาเช่ าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ และไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 18
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ใช้ กับการจัดประเภทสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในย่อหน้ าที่ 18 ระบุว่าเมื่อใดที่
กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องแยกวัดมูลค่าที่ดินและอาคารที่เป็ นองค์ประกอบในสัญญาเช่าเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ครอบคลุ ม ถึ ง การวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สีย ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อ การลงทุ น ที่ ถื อ ไว้ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ในงบการเงิ น ของผู้ เ ช่ า และการวั ด มู ล ค่ า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุง
2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังต่อไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
3.2 การรับรู้รายได้ จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3 การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียอสังหาริมทรัพย์ท่ถี ือไว้ ภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงานในงบการเงิน
ของผู้เช่า
3.4 การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ให้ เช่า
3.5 การบัญชีสาํ หรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ
3.6 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการทุกรายการดังต่อไปนี้
4.1 สินทรั พย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 41
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
4.2 สัม ปทานเหมื อ งแร่ แ ละทรั พ ยากรแร่ เช่ น นํ้า มั น ก๊า ซธรรมชาติ และทรั พ ยากรที่ไ ม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน

5

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง จํ านวนเงินของสินทรัพย์ทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ราคาทุน

หมายถึง จํ านวนเงิ นสดหรื อรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดที่ กิจการ
จ่ ายไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น
ที่กิจการมอบให้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้
สิ นทรัพย์น้ นั มา หรื อ ณ เวลาที่ก่อสร้างสิ นทรัพย์น้ นั
หรือหากเป็ นไปได้ ให้รวมถึงจํ านวนทีแ่ บ่งมาเป็ นราคาทุน
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ร ั บ รู ้เ มื่ อ เริ่ ม แรกตามที่ กํ า หนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับอื่ น เช่ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อ ง การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อ มี
การประกาศใช้)

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่ จ ะได้ร ับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผู ร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ว ัดมู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุ น

หมายถึง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (ที่ ดิ น หรื อ อาคาร หรื อ ส่ ว นของ
อาคาร (ส่ วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร)
ทีถ่ อื ครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ ช่ าภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงิ น ) เพื่อ หาประโยชน์จากรายได้ค่ า เช่ า หรื อ
จากการเพิม่ ขึ้ นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพือ่
1) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือ
ใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

6

อสังหาริมทรัพย์ที่มไี ว้
ใช้งาน

หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ ถื อ ครอง (โดยเจ้า ของ หรื อ โดย
ผูเ้ ช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน) เพือ่ ใช้ในการผลิตหรือ
จัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หารงาน
ของกิจการ

การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มี
ไว้ใช้งาน
6

7

8

ส่ ว นได้เ สี ย ในอสั งหาริ มทรั พย์ของผู เ้ ช่ าที่ เ กิ ดจากสัญญาเช่ าดํ าเนินงานอาจจั ดประเภท
และบันทึกบัญชี เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้ ถ้าหากว่าอสังหาริมทรัพย์น้ นั เป็ นไป
ตามคํ านิยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น และผูเ้ ช่ าใช้วิ ธี มูลค่ ายุติธรรมตามที่ระบุ
ในย่ อ หน้า ที่ 33 ถึ ง 55 ในการรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์นี้ ทางเลื อ กในการจั ด ประเภทนี้ มี ไ ว้เ พื่ อ
การพิจารณาอสังหาริ มทรัพย์แต่ ละรายการไป อย่ างไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภท
ส่ ว นได้เ สี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งานเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เพือ่ การลงทุนแล้ว อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่จัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ต้องบันทึ กโดยใช้วิ ธี มู ลค่ า ยุ ติ ธรรม เมื่อกิ จการเลื อ กวิ ธี การจัดประเภทดังกล่ าว กิ จการ
ต้อ งเปิ ดเผยส่ ว นได้เ สี ย ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ ถู ก จั ด ประเภทเหล่ า นั้น ตามที่ กํ า หนดไว้
ในย่อหน้าที่ 74 ถึง 78
กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้ เกิดกระแส
เงิ น สดที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ วเป็ นอิ ส ระจากสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ ของกิ จ การซึ่ ง ทํา ให้
อสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นต่ างจากอสั งหาริ มทรั พย์ ท่ีมี ไว้ ใช้ งาน ในขณะที่กระแสเงิ นสด
จากการผลิตหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การ หรื อใช้ ในการบริ หารงานของกิจการ ไม่ได้ มาจาก
เฉพาะอสังหาริ มทรั พย์เท่านั้น แต่ยังมาจากสินทรัพย์อ่นื ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือให้ บริการด้ วย
ทั้งนี้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ใช้ ปฏิบัติกบั อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน
ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
8.1 ที่ดินที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่า
ถือครองไว้ เพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
8.2 ที่ดิ น ที่กิจ การถื อ ครองไว้ โดยที่ปั จ จุ บั น ยัง มิไ ด้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้ ใ นอนาคต
(ถ้ า กิจ การยั งมิ ได้ ร ะบุ ว่ า จะใช้ ท่ีดิน นั้ น เป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์ท่ีมีไว้ ใช้ งาน หรื อ เพื่ อ ขาย
ในระยะสั้นตามลั กษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ ถือว่ าที่ดินนั้นถือไว้
เพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)
8.3 อาคารที่กิจการเป็ นเจ้ าของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน)
และให้ เช่าต่อด้ วยสัญญาเช่าดําเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา)
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8.4 อาคารที่ยังไม่ มีผ้ ูเช่ าซึ่ งกิจการถือครองเพื่ อให้ เช่ าต่อภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานไม่ว่า
จะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า
8.5 อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างก่อสร้ างหรือพัฒนาเพื่อใช้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต
ตัวอย่ างต่ อไปนี้ ไม่ ถื อเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน ดังนั้ น จึ งไม่รวมอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการมีไว้ เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้ างหรื อพั ฒนาเพื่ อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) เช่ น อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการได้ มาเพื่ อ
จะจําหน่ายในอนาคตอันใกล้ หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายต่อ
9.2 อสังหาริ มทรั พย์ท่ีอยู่ ในระหว่างการก่อสร้ าง หรื อพั ฒนาให้ บุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
9.3 อสังหาริ มทรั พย์ท่ีมีไว้ ใช้ งาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการถือครองเพื่อใช้
ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริมทรัพย์ท่ีกิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและ
นํามาใช้ ภายในกิจการในเวลาต่อมา อสังหาริ มทรัพย์ท่ีใช้ ประโยชน์โดยพนักงาน (ไม่ว่าพนักงาน
จะจ่ายค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่กต็ าม) และอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานรอการจําหน่าย
9.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
9.5 อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้ าหรื อให้ บริ การ หรื อใช้ ในการบริหารงานของกิจการ ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือ
แยกให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถ
แยกส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรั พย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนได้ ต่อเมื่อ
สัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การถือไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือ
ใช้ ในการบริหารงานของกิจการนั้นไม่มีนัยสําคัญ
ในบางกรณี กิจการให้ บริการเสริมอื่นๆ แก่ผ้ ูครอบครองสินทรัพย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสั งหาริ มทรั พย์ น้ั นเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นได้ หากบริ การเสริ มนั้ นเป็ นส่ วนประกอบ
ที่ ไม่ มี นั ยสํ าคั ญในการจั ดการโดยรวม เช่ น การที่ เจ้ าของอาคารสํ านั กงานจั ดให้ มี ยามรั กษา
ความปลอดภัยและการบริการบํารุงรักษาให้ แก่ผ้ ูเช่าที่ใช้ อาคารสํานักงานนั้น
ในกรณีอ่นื ๆ ซึ่งการบริการที่ให้ ถือเป็ นส่วนที่มีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการเป็ นเจ้ าของและ
เป็ นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการต่างๆ ที่ให้ กบั แขกที่เข้ าพักถือเป็ นองค์ประกอบที่มีนัยสําคัญ
ของการจั ดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริ หารโดยเจ้ าของถือเป็ นอสังหาริมทรั พย์ท่ีมีไว้ ใช้ งาน
ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ในบางกรณีอาจเป็ นการยากที่จะระบุว่าบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําให้ อสังหาริมทรัพย์
ขาดคุณสมบัติในการเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ในบางครั้งเจ้ าของโรงแรมอาจโอน
ความรั บผิ ดชอบให้ แก่ บุ คคลที่ สามภายใต้ สั ญญาการจั ดการ เงื่ อนไขของสั ญญาการจั ดการนี้
อาจเป็ นไปได้ หลากหลายรู ปแบบ ในด้ านหนึ่ ง เจ้ าของกิจการอาจเป็ นเพี ยงนั กลงทุ นประเภทรอรั บ
ผลตอบแทน แต่อกี ด้ านหนึ่ง เจ้ าของนั้นอาจต้ องการโอนภาระงานประจําวันให้ แก่ผ้ ูอ่ืน ในขณะที่
ยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โรงแรม
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรือไม่ กิจการต้ องกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการใช้ ดุลยพินิจได้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ สอดคล้ อง
กับคํานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และแนวทางที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 13 ย่อหน้ าที่
75.3 ระบุให้ กจิ การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์น้ันทําได้ ยาก
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดว่ าการได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนเป็ นการได้ มา
ซึ่ งสินทรั พย์หรื อกลุ่ มของสินทรั พย์หรื อการรวมธุรกิจภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิ จ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการควร
อ้ างอิงไปยั งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพื่อพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ คําอธิบายในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 14
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานหรื ออสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน แต่ไม่ได้ กาํ หนดว่ าการได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นการรวมธุรกิจตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อไม่ การพิ จารณาว่ ารายการดังกล่ าวนั้ นเป็ นไปตามคํา
นิยามของการรวมธุรกิจตามที่ได้ ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง
2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัตติ ามแต่ละมาตรฐานการบัญชีแยกต่างหากจากกัน
ในบางกรณี กิจการอาจเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ท่ีให้ เช่ าและถูกใช้ งานโดยบริษัทใหญ่ หรือ
บริ ษัทย่ อ ยอื่น ของกิจการ อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ า วไม่ถือ เป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น
ในงบการเงินรวมของกิจการเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้
ใช้ งานในภาพรวมของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์
อสังหาริ มทรั พย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถ้ าอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็ นไปตามคํา
นิยามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได้
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การรับรูร้ ายการ
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กิจการต้องรับรู อ้ สังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นเป็ นสิ นทรัพย์ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุ กข้อ
ต่อไปนี้
16.1 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ที่กิจ การจะได้ร ับประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคต
จากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภายใต้ หลั กการรั บ รู้ รายการ กิจการต้ องประเมินราคาทุนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ การลงทุ น
ณ เวลาที่ ต้ น ทุ น เกิ ด ขึ้ น ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ เริ่ ม แรกที่ ท าํ ให้ กิจ การ
ได้ อ สัง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น มา และต้ น ทุ น ที่เกิด ขึ้ นภายหลั ง เพื่ อ ต่ อ เติ ม เปลี่ ยนแทน
(บางส่วน) หรือให้ บริการแก่อสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ ห ลั ก การรั บ รู้ ร ายการในย่ อ หน้ า ที่ 16 กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ต้ น ทุ น ค่ า บริ ก ารที่เ กิ ด ขึ้ น
ประจําวันเป็ นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน แต่รับรู้ต้นทุนเหล่ านี้ในกําไร
หรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ต้ นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือค่าแรงงาน และต้ นทุน
ที่ใช้ หมดไปและอาจรวมถึงต้ นทุนค่าชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆ ด้ วยวัตถุประสงค์ของรายจ่ายเหล่านี้บ่อยครั้ ง
มักเป็ นเรื่องของการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
ชิ้นส่วนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นอาจได้ มาโดยการเปลี่ ยนแทน เช่ น การเปลี่ ยนผนั ง
ภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใต้ หลักการรับรู้รายการ กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
ณ เวลาที่ต้นทุนนั้ นเกิดขึ้นหากเข้ าเงื่อนไขการรั บรู้รายการ และกิจการต้ องตัดรายการชิ้นส่วน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนด้ วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้นตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดรายการ
ที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
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กิจการต้องวัดมูลค่าเมือ่ เริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนในการทํารายการ
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาโดยการซื้อ ประกอบด้ วย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรั พย์ ตัวอย่ างของรายจ่ ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจั ดหา
สินทรัพย์ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริ การทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรั พย์
และต้ นทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
23.1 ต้ นทุนก่อนการดําเนินงาน (ยกเว้ นรายจ่ ายที่จําเป็ นเพื่ อทําให้ อสังหาริ มทรั พย์น้ันอยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)
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23.2 ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานที่เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นที่อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น จะมี ผ้ ู เ ข้ า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว้ หรือ
23.3 จํา นวนสู ญ เสี ยที่เ กิน ปกติ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ค่ า แรงงาน หรื อ จากทรั พ ยากรอื่น ๆ ที่เ กิด ขึ้ น
ในการก่อสร้ างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หากกิจ การซื้ ออสัง หาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น โดยการผ่ อ นชํา ระ กิจ การต้ อ งบั น ทึก ราคาทุ น
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่เ ทีย บเท่า ราคาเงิน สด ผลต่ า งระหว่ า งราคา
เทียบเท่าเงินสดและจํานวนเงินที่ต้องจ่ ายชําระทั้งหมดให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ ยจ่ ายตลอดอายุ ของ
การได้ สนิ เชื่อ
ต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของส่ วนได้เสี ยในอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้ส ญ
ั ญาเช่ าที่จัดประเภท
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ น ต้องเป็ นไปตามที่ กํ าหนดไว้สํ าหรับสัญญาเช่ าการเงิ น
ในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมี
การประกาศใช้) นัน่ คื อสิ นทรัพย์ตอ้ งรับรู ด้ ว้ ยมู ลค่ า ที่ตํา่ กว่ า ระหว่ างมู ล ค่ ายุติธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์และมู ลค่ าปั จจุบนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ า และรับรู ้
จํ านวนทีเ่ ท่ากันนั้นเป็ นหนี้ สินตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าเดียวกัน
เงิ น ส่ ว นเกิ น ใดๆ ที่ จ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ให้ ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของจํา นวนเงิ น ขั้ น ตํ่า ที่ ต้ อ งจ่ า ย
ตามสัญญาเช่ าสําหรั บวั ตถุ ประสงค์ น้ ี ดังนั้ นจึ งให้ รวมจํานวนดั งกล่ าวในราคาทุ นของสินทรั พย์
แต่ให้ แยกออกจากหนี้สิน หากส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากสัญญาเช่าถูกจัดประเภท
เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น รายการที่บั นทึกด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม คือ ส่วนได้ เสีย ไม่ ใช่
ตั วอสั งหาริ มทรั พย์ แนวทางในการกําหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมของส่วนได้ เสียในอสังหาริ มทรั พย์
ได้ ก ํา หนดไว้ ในส่ ว นของวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในย่ อ หน้ าที่ 33 ถึ ง 35 40 41 48 50 และ 52
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) แนวทางนี้ ยังใช้ กับการกําหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมเมื่อใช้ มูลค่ าดังกล่ าวเป็ น
ราคาทุนในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
กิจการอาจได้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ หรือมากกว่าหนึ่งรายการจากการแลกเปลี่ยน
กับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น รายการหนึ่ ง หรื อ หลายรายการ หรื อ สิน ทรั พ ย์ซ่ึ งประกอบด้ ว ย
สินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงินและสินทรั พย์ท่ีไม่เป็ นตัวเงิน คําอธิบายต่อไปนี้อ้างอิงถึงการแลกเปลี่ยน
ระหว่ างสินทรั พย์ท่ีไม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์อ่ ืน และยังใช้ ได้ กับการแลกเปลี่ ยนทั้งหมดที่ได้
กล่าวถึงในประโยคข้ างต้ นด้ วย ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
27.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ รับ และสินทรัพย์ท่ใี ห้ ไปในการแลกเปลี่ยน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจ การต้ อ งวั ดมู ลค่ า ของสิน ทรั พ ย์ท่ีได้ มาด้ ว ยวิ ธีดังกล่ า ว ถึงแม้ ว่ า จะไม่ สามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ท่ใี ช้ แลกเปลี่ยนได้ ทนั ที หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นไม่สามารถวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมได้ ให้
วัดราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ใี ห้ ไปในการแลกเปลี่ยน
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28

29

ในการกําหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรัพย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ยนทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดําเนินงาน
ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกต่ า งในย่ อ หน้ า ที่ 28.1 หรื อ 28.2 มีนั ย สํา คั ญ เมื่ อ เทียบกับ มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม
ของสินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ น สดหลั งหั ก ภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั ง กล่ า วอาจเห็น ได้ ชั ด เจนโดยกิจ การ
ไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณอย่างละเอียด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ในช่ ว งของการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ส มเหตุ ส มผล
ของสินทรัพย์น้ัน หรือ
29.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของประมาณการ
ได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจ การสามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พ ย์ท่ีได้ มาหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีนํา ไปแลกเปลี่ ยน
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิจ การต้ อ งวั ด มู ลค่ า ต้ น ทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม าด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิน ทรั พ ย์ ท่ีนําไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ท่ีมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
นโยบายการบัญชี
30

31

ยกเว้นที่ได้กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32ก และ 34 กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชี โดยสามารถ
เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 56 และ
ต้องใช้นโยบายการบัญชีน้นั กับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมดของกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ระบุ ว่ า กิจ การจะเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
การบัญชีโดยสมัครใจก็ต่อเมื่อการเปลี่ ยนแปลงนั้นทําให้ ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินน่าเชื่อถือและ
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์ของ
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32

32ก

32ข

32ค

สถานะทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเป็ นไปได้
น้ อยมากที่ก ารเปลี่ ย นแปลงจากวิ ธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นวิ ธีร าคาทุ น จะทํา ให้ ข้ อ มู ล ที่นํา เสนอ
มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ ทุ ก กิ จ การกํา หนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากกิจการเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม)
หรือเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูล (หากกิจการเลือกใช้ วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ น
(แต่ ไม่ ได้ กาํ หนด) ให้ กิจการต้ องวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นโดยใช้
การประเมิ น มู ล ค่ า จากผู้ ประเมิ น ราคาอิ ส ระซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ องและ
ประสบการณ์ ในการตี ร าคาในทํา เลพื้ นที่แ ละในประเภทของอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น
ที่เกี่ยวข้ อง
กิจการอาจ
32ก.1 เลื อกใช้วิ ธี มูลค่ ายุ ติธรรมหรื อวิ ธี ราคาทุ นสํ าหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ทั้งหมดที่นําไปเป็ นหลักประกันหนี้ สินซึ่งทําให้การจ่ ายคืนหนี้ สินนั้นขึ้ นตรงกับมูลค่า
ยุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทีร่ ะบุไว้ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ดังกล่าว และ
32ก.2 เลือกใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีเ่ หลือทั้งหมด ซึ่งอาจแตกต่างจากวิธีทีเ่ ลือกใช้ในข้อ 32ก.1
บริ ษั ทประกัน บางรายและกิจ การอื่น ที่บ ริ หารกองทุ น อสังหาริ มทรั พ ย์ภายในกิจ การซึ่ งออก
หน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนบางส่วนถือโดยผู้ลงทุนตามสัญญา และหน่วยลงทุนที่เหลือถือโดย
กิจการ ย่ อหน้ าที่ 32ก ไม่อนุ ญาตให้ กิจการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีถือโดยกองทุนดังกล่าว
ด้ วยราคาทุนบางส่วนและมูลค่ายุติธรรมบางส่วน
หากกิจการเลื อกวิ ธีท่ีแตกต่ างกันสําหรั บอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนสองประเภทตามที่ได้
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงใช้ วิธี
ที่แตกต่างกันต้ องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้
ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น หากเป็ นการขายอสัง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น จากกลุ่ มที่ใช้ วิ ธีมูล ค่ า
ยุติธรรมมายังกลุ่มที่ใช้ วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ขาย ถือเป็ นราคาทุน
ของอสังหาริมทรัพย์น้ัน
วิธีมูลค่ายุติธรรม

33

หลังจากรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว กิจการที่เลือกใช้วิ ธี มูลค่ ายุติธรรมต้องวัดมู ลค่ าของ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ทั้ง หมดด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ กํ า หนดไว้
ในย่อหน้าที่ 53
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34

เมือ่ ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผูเ้ ช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนินงานถูกจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนตามย่อหน้าที่ 6 กิจการไม่สามารถเลือกนโยบายการบัญชี ตามย่อหน้าที่ 30
ได้อีกต่อไป แต่ตอ้ งใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
35
กิ จ การต้อ งรับ รู ผ้ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิดขึ้ น
36–39 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
40
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องแน่ใจ
ว่ า มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้ น สะท้ อ นถึ ง รายได้ ค่ า เช่ า จากสั ญ ญาเช่ า ในปั จ จุ บั น และข้ อ สมมติ อ่ื น ซึ่ ง
ผู้ร่วมตลาดนํามาใช้ ในการกําหนดราคาอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นภายใต้ สถานการณ์ตลาด
ปัจจุบัน
41
ย่อหน้ าที่ 25 ได้ ระบุหลักเกณฑ์ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์
ที่เช่า ย่อหน้ าที่ 33 กําหนดให้ กจิ การต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่าใหม่ให้ เป็ น
มูลค่ายุติธรรม (ถ้ าจําเป็ น) ในสัญญาเช่ าที่มีการเจรจาต่อรองที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่า ณ วันที่ได้ สนิ ทรัพย์มาสุทธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้ง
รายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ สิ น ที่ รั บ รู้ ) ต้ อ งมี ค่ า เท่ า กั บ ศู น ย์ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต้ อ งไม่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ ว่าในทางบัญชี สินทรั พย์ท่ีเช่ าและหนี้สินจะถู กรั บรู้ด้วยมูลค่ ายุ ติธรรมหรื อ
ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของค่ า เช่ า ขั้ น ตํ่า ตามย่ อ หน้ า ที่ 20 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้ น การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์
ที่เช่ าจากราคาทุ นที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 25 เป็ นมูลค่ายุติธรรมตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 33
ต้ องไม่ทาํ ให้ เกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเว้ นมูลค่ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค่า ณ เวลา
ที่ต่ า งกัน ไป กรณี ดังกล่ า วอาจเกิด ขึ้น เมื่อ การเลื อ กใช้ วิ ธีมูล ค่ า ยุ ติธรรมเกิด ขึ้น ภายหลั งจาก
การรับรู้เมื่อเริ่มแรก
42–47 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
48
ในกรณียกเว้ นซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อกิจการเริ่มได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์ท่มี ีอยู่เดิมได้ เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจาก
ที่มีการเปลี่ ยนแปลงลั กษณะการใช้ งานของสินทรั พย์ ) โดยหลั กฐานนั้ น ชี้ชัดว่ าความผันแปร
ในช่ วงของการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้ นกว้ างมาก และเป็ นการยากที่จะประมาณ
ความน่ าจะเป็ นของประมาณการดังกล่ าว จนทําให้ ประโยชน์ในการใช้ ตัวเลขของการวัดมูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมเพี ย งค่ า เดี ย วนั้ น มี น้ อยมาก กรณี เ ช่ น นี้ อาจเป็ นข้ อบ่ ง ชี้ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์น้ันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือและอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้ าที่ 53)
49
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
50
ในการกําหนดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ วิธีมูลค่ายุติธรรม กิจการ
ต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกรับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ วซํา้ อีก เช่น
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50.1 อุป กรณ์ เช่ น ลิ ฟ ต์ หรื อ เครื่ อ งปรั บอากาศมัก เป็ นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่ว ไป
จะรวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมากกว่าจะแยกรับรู้ต่างหาก
เป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
50.2 หากให้ เ ช่ า สํา นั ก งานที่ ต กแต่ ง พร้ อมเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ล้ ว โดยทั่ ว ไปมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สํานักงานจะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์ นิเจอร์ ไว้ แล้ วเนื่องจากรายได้ ค่าเช่ าได้ รวมถึง
การใช้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ดั ง กล่ า วด้ ว ย เมื่ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุนแล้ ว กิจการต้ องไม่รับรู้รายการเฟอร์นิเจอร์เป็ นสินทรัพย์
ที่แยกต่างหาก
50.3 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องไม่รวมรายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ าหรือ
รายได้ ค่ า เช่ า จากสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานค้ า งรั บ เนื่ อ งจากกิจ การรั บ รู้ ร ายการดัง กล่ า ว
เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยกต่างหาก
50.4 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่ถือครองภายใต้ สัญญาเช่ าสะท้ อนถึง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับหรือจะต้ องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการต้ อง
จ่ายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้ เป็ นมูลค่าสุทธิจากจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่คาดว่ าจะต้ อ งจ่ าย จึงจําเป็ นที่จ ะต้ อ งบวกกลับ หนี้สินจากสัญญาเช่ าที่ได้ รับ รู้
เพื่อให้ ได้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ วิธีมูลค่ายุติธรรม
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในบางกรณี กิจการคาดได้ ว่ามูลค่าปั จจุ บันของเงินสดที่จะต้ องจ่ ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุ น (นอกเหนื อจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรู้แล้ ว) สูงกว่ามูลค่าปั จจุ บันของ
เงินสดที่จะได้ รับในอนาคต กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที อ่ าจเกิ ดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในการพิ จารณาว่ าควรรั บรู้ รายการหนี้สินหรื อไม่ และหากต้ องรั บรู้รายการหนี้สินจะวัดมูลค่ า
หนี้สนิ อย่างไร
กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ข้ อ สั น นิ ษ ฐานที่ ส ามารถโต้แ ย้ง ได้อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ กิ จ การจะสามารถวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่างต่ อเนือ่ งและน่าเชื่อถือ อย่ างไรก็ตาม ในกรณียกเว้น
ซึ่ งมี หลักฐานที่ ช ัดเจนว่ า เมื่ อ กิ จ การเริ่ม ได้อ สัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น มา (หรื อ เมื่อ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมได้เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนหลังจากที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของสิ นทรัพ ย์) กิ จการไม่ ส ามารถวัดมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่อ งและน่า เชื่ อ ถือ กรณี นี้ จะเกิ ด ขึ้ นได้
ก็ต่อเมือ่ รายการซื้ อขายทางการตลาดทีเ่ ทียบเคียงได้ไม่เกิดขึ้ นบ่อย (เช่ น มีรายการเกิดขึ้ นน้อย
และราคาเสนอซื้ อไม่เป็ นปั จจุบนั หรือราคาของรายการซื้ อขายที่สามารถสังเกตได้บ่งชี้ ว่ า
ผูข้ ายถูกบังคับขาย) และการวัดมู ลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอื่น (เช่น การประมาณการโดยใช้ประมาณการ
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กระแสเงิ น สดคิ ด ลด) ไม่ ส ามารถจั ด ทํ า ได้ หากกิ จ การกํ า หนดว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้า งนั้น ไม่ ส ามารถวัด มู ล ค่ า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่กิจการคาดว่าจะสามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่ อ การก่ อ สร้า งนั้น เสร็ จ สิ้ น กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่ อ ยู่
ในระหว่ า งการก่อ สร้า งนั้นด้ว ยวิ ธีร าคาทุน จนกระทัง่ สามารถวัดมู ล ค่ ายุติธ รรมได้อย่ าง
น่า เชื่อ ถือ หรื อเมื่อการก่ อสร้างเสร็ จสิ้ น (แล้ว แต่ เ หตุ การณ์ใดจะเกิดก่ อน) หากกิจการ
กําหนดว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ไม่สามารถวัดมู ลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและ
ต่อเนือ่ ง กิจการต้องวัดมู ลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่กําหนดให้ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมี
การประกาศใช้) โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเท่ากับศูนย์
กิจการต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) จนกว่าจะมีการจํ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้น
เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้ างที่แต่ก่อนกิจการวัดมูลค่าที่ราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้ างเสร็จสิ้นให้ ถือ
ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่างน่าเชื่อถือตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กาํ หนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข้ อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือนั้นจะสามารถโต้ แย้ งได้ ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่กิจการ
วั ดมูลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่ งของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่อยู่ในระหว่ าง
การก่อสร้ างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้ าง
เสร็จสิ้นแล้ วไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณียกเว้ นตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องใช้ วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กาํ หนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แล้ ว กิจการยังคงต้ อง
วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นด้ วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้ าง ในกรณีดังกล่าว แม้ ว่ากิจการอาจใช้ วิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงต้ องใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย์รายการ
ที่เหลืออื่นๆ ต่อไป
หากกิจการใช้วิธีวดั มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้อง
ใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรมในการวัดมู ลค่าอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะมีการจํ าหน่าย (หรือจนกระทัง่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นกลายมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือกิจการเริ่ม
16

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติในภายหลัง)
แม้ว่ารายการในตลาดทีเ่ ทียบเคียงกันได้จะเกิดขึ้ นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้ นก็ตาม
วิธีราคาทุน
56

หลังจากการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการทีเ่ ลือกใช้วิธีราคาทุนต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุ นทั้งหมดด้วยแนวทางที่กํ าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) เว้นแต่เป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่จําหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงาน
ทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขการจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นถือไว้
เพือ่ ขาย) ต้องวัดมูลค่าตามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ถือ ไว้เ พื่อ ขายและการดํ า เนิน งานที่ย กเลิก (เมื่อ มี
การประกาศใช้)

การโอน
57
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การโอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์น้ นั โดยมี
หลักฐานข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
57.1 เริ่มมี การใช้งานอสังหาริ มทรัพย์ภายในกิ จการเอง ทํ าให้มีการโอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ มีไว้ขาย ทําให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นสินค้าคงเหลือ
57.3 สิ้ นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทําให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้
ใช้งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน หรือ
57.4 เริม่ สัญญาเช่าแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
57.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ย่ อ หน้ า ที่ 57.2 กํา หนดให้ กิจ การโอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ไปเป็ นสิน ค้ า คงเหลื อ
ก็ต่อเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ งานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ ขายเมื่ อ กิจ การตั ดสิน ใจที่จะจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ นโดยไม่ มีก ารพั ฒนา
กิจ การต้ อ งถื อ ว่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์น้ั น เป็ นอสัง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น จนกว่ า จะมีก ารตั ด
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รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน) และต้ องไม่จัดประเภท
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ นสิ น ค้ า คงเหลื อ ในทํา นองเดี ย วกั น หากกิ จ การมี ก ารพั ฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ใหม่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี จ ะใช้ เป็ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ต่ อ ในอนาคต กิ จ การต้ องถื อ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ยั ง คงเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้ องไม่โอนอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่ าวไปเป็ นอสังหาริ มทรั พย์
ที่มีไว้ ใช้ งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่
ย่ อ หน้ า ที่ 60 ถึ ง 65 ใช้ กั บ การรั บ รู้ ร ายการและวั ด มู ล ค่ า ในกรณี ท่ีกิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี มู ล ค่ า
ยุ ติ ธรรมสําหรั บอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น หากกิ จการเลื อกใช้ วิ ธีราคาทุ น การโอนระหว่ าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ ใช้ งานและสินค้ าคงเหลือจะไม่ทาํ ให้ มูลค่า
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาํ ให้ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้
ในการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง
ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่บนั ทึกด้วยมู ลค่ายุติธรรมไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ ีไว้ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานเป็ น
ราคาทุ น ของอสัง หาริ ม ทรัพย์ที่จ ะบัน ทึ ก ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง
2559) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งบันทึ ก
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม กิจการต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) จนถึงวันที่มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งาน
กิจการต้องปฏิบตั ิกบั ผลต่างทีเ่ กิดขึ้ น ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่อ ง ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้) กับมู ลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ตามที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มี
การประกาศใช้)
กิจการต้ องคิดค่ าเสื่อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์ท่ีมีไว้ ใช้ งานและรับรู้ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์น้ันได้ เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการ
ต้ องปฏิบัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ันด้ วยวิธกี ารเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กล่าวคือ
62.1 กรณี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ล ดลงให้ รั บ รู้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น อย่ า งไรก็ต าม
หากสินทรั พย์น้ันเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึ้นและมียอดคงค้ างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรั พย์” ในส่วนของเจ้ าของ ส่วนที่ลดลงต้ องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และต้ องนําไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ
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62.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้ รับรู้ดังนี้
62.2.1 หากมู ลค่ าตามบัญชี ท่ีเพิ่ มขึ้นเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ของสินทรัพย์ท่เี คยบันทึกไว้ จํานวนที่เพิ่มขึ้นให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดต้ องไม่เกินกว่าจํานวนที่ทาํ ให้ มูลค่า
ตามบั ญ ชี ของอสัง หาริ มทรั พ ย์ ก ลั บ ไปเท่า กับ มู ลค่ า ที่ค วรจะเป็ น (สุทธิจ าก
ค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์มาก่อน
62.2.2 ส่วนที่เพิ่มขึ้นที่คงเหลือจากข้ อ 62.2.1 ให้ รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
เพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ หากมีการจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในเวลาต่อมา ให้ โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ไปยังกําไรสะสม การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะไม่ทาํ
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
การโอนจากสิ น ค้า คงเหลื อ ไปเป็ นอสัง หาริ ม ทรัพย์เ พื่อ การลงทุ น ที่จ ะบันทึ ก ด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับ
มูลค่าตามบัญชีก่อนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
วิ ธีปฏิบัติในการโอนจากสินค้ าคงเหลือไปเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่จ ะบันทึกด้ วย
มูลค่ายุติธรรมถือว่ามีความสมํ่าเสมอกับวิธปี ฏิบัติในการขายสินค้ าคงเหลือ
เมื่อกิจการเสร็จสิ้ นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่สร้างขึ้ นเอง
ที่จะบันทึกด้วยมู ลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมู ลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้ น กับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

การจํ าหน่าย
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กิจการต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เ พื่อ การลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน)
เมือ่ กิจการจํ าหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจํ าหน่ายอีก
การจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเช่าการเงิน
ในการกําหนดวันที่ถือเป็ นวันจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน กิจการต้ องใช้ เกณฑ์ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในการรั บรู้ รายได้ จากการขายสินค้ าและพิ จารณาแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้ องในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ดั งกล่ า ว นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สัญญาเช่ า
(เมื่อ มีการประกาศใช้ ) ใช้ ได้ กับ การจําหน่ ายโดยการทําสัญ ญาเช่ าการเงิน และการขายและ
เช่ากลับคืน
ตามหลั กการรั บรู้ รายการในย่อหน้ าที่ 16 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนส่วนของ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ กิจการต้ องตัดมู ลค่าตามบัญชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีท่กี ิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้
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วิธีราคาทุน ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติ
กิจการไม่สามารถหามูลค่าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนของ
การเปลี่ ย นแทนเป็ นตัว บ่ งชี้ ถึง ต้ น ทุ น ของส่ วนที่ถู ก เปลี่ ย นแทน ณ เวลาที่กิจ การได้ ม าหรื อ
สร้ า งสิน ทรั พ ย์ น้ั น ตามวิ ธีมูลค่ า ยุ ติธรรม มู ลค่ า ยุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น
อาจสะท้ อนถึงการลดมู ลค่ าของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแล้ ว ในกรณีอ่ืนๆ อาจเป็ นไปได้ ยาก
ที่จะประเมินว่ ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนเป็ นเท่าใด กรณีท่ียาก
ในการปฏิบั ติ ทางเลื อ กหนึ่ ง สํา หรั บ การลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เนื่ อ งมาจากชิ้ นส่ ว น
ที่ถู ก เปลี่ ย นแทน คื อ ให้ ร วมต้ น ทุ น ของการเปลี่ ย นแทนไว้ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์
จากนั้ น จึ ง ทํา การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมใหม่ ต ามที่ก ํา หนดไว้ ส ํา หรั บ กรณี ก ารต่ อ เติ ม ที่ไ ม่
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแทน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเลิกใช้หรือจํ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้องพิจารณา
จากผลต่างระหว่างจํ านวนเงินที่ได้รบั สุทธิ จากการจํ าหน่ายกับมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั
และต้องรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้หรือจํ าหน่ายสินทรัพย์น้นั (เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมือ่ มีการประกาศใช้) ได้กําหนดเกีย่ วกับ
การขายและเช่ากลับคืนไว้เป็ นอย่างอื่น)
กิจการรั บรู้ ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับจากการจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นเมื่อเริ่ มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่เี ป็ นการขายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนโดยให้ มีการผ่อนชําระ
เป็ นงวด ให้ รับรู้ ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับเมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่าง
ระหว่ า งจํา นวนที่จ ะได้ รั บ กับ มู ลค่ า ที่เทียบเท่า ราคาเงิน สดจะรั บ รู้เป็ นรายได้ ดอกเบี้ ยโดยใช้
วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริ งตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บอื่ นๆ ที่ เหมาะสมสําหรั บหนี้ สิ น ที่กิ จ การยั ง คงมี พั น ธะผู ก พั น อยู่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ จํา หน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปแล้ ว
ค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุ คคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ดอ้ ยค่า สูญเสีย
หรือยกเลิก ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่ าหรื อผลขาดทุ นจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน การขอเงินคืนหรื อการจ่ ายเงิน
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแทน
เป็ นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้
73.1 การด้ อยค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน รั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
73.2 การเลิกใช้ หรือการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 66
ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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73.3 ค่าชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรั บอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นที่ด้อยค่า สูญเสีย หรื อ
ยกเลิก ให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับค่าชดเชยนั้น
73.4 ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ฟี ้ ื นฟู ซื้อ หรือก่อสร้ างเพื่อเปลี่ยนแทน ให้ ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 20
ถึง 29 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน
74

75

การเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อไปนี้ ก าํ หนดเพิ่ มเติ มจากมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เจ้ าของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุนต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้ านผู้ให้ เช่า กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธี
สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงานต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านผู้เช่าสําหรับสัญญาเช่าการเงิน
และด้ านผู้ให้ เช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
75.1 กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิ จ การใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การจั ด ประเภทและบัน ทึ ก ส่ ว นได้เ สี ย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่ าดําเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
หรือไม่ และในสถานการณ์ใด
75.3 หากการจั ด ประเภททํ า ได้ย าก (ดู ย่ อ หน้า ที่ 14) เกณฑ์ที่ กิ จ การใช้ใ นการแยก
อสัง หาริ ม ทรัพย์เ พื่อ การลงทุ น ออกจากอสัง หาริ ม ทรัพย์ที่มี ไ ว้ใ ช้งาน และเกณฑ์
ในการแยกออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไ ว้เ พื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ตามปกติ
75.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
75.5 ระดับที่มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (ซึ่งได้มีการวัดมู ลค่าหรือ
เปิ ดเผยข้อมู ลไว้ในงบการเงิน) ได้มีการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิ ชาชี พและมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไม่มีการประเมินดังกล่าวกิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงไว้ดว้ ย
75.6 จํ านวนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
75.6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุงรักษา)
ทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่ าสําหรับงวด
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75.6.3 ค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา) ที่เกิ ด
จากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่ าสําหรับงวด
และ
75.6.4 การเปลี่ย นแปลงสะสมในมู ลค่ า ยุติธ รรมที่รบั รู ใ้ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ นจาก
การขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนจากกลุ่มที่ใช้วิธีราคาทุนมายังกลุ่ม
ทีใ่ ช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32ค)
75.7 ข้อ จํ า กัดที่มีและจํ านวนที่มีข อ้ จํ ากัดในการรับรู อ้ สังหาริ มทรัพย์เ พื่อ การลงทุ นหรื อ
การโอนรายได้และเงินทีไ่ ด้รบั จากการจํ าหน่าย
75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้ อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
หรือในการซ่ อมแซม บํารุงรักษา หรือทําให้ดีขึ้น
วิธีมูลค่ายุติธรรม
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นอกเหนือจากการเปิ ดเผยตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 75 แล้ว กิจการที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลในการกระทบยอดระหว่างมู ลค่าตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
76.1 ส่ วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่ างส่วนเพิม่ ที่เกิดจากการซื้ อ และส่วนเพิม่ ที่เป็ นผล
มาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
76.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
76.3 สิ นทรัพย์ที่ จั ดประเภทเป็ นถื อไว้เพื่อขาย หรื อรวมอยู่ ในกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่จํ าหน่ ายซึ่ ง
จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมี
การประกาศใช้) และการจํ าหน่ายอื่นๆ
76.4 ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
76.5 ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ างบการเงินไปเป็ นสกุลเงิน
ที่นําเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน และ
76.7 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
เมื่อการวัดมู ลค่าที่ได้สําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนมีการปรับปรุงอย่างมีนยั สําคัญ
เพื่อ ให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ข องงบการเงิ น เช่ น เพื่อหลีกเลี่ย งการนับซํ้ าสินทรัพย์หรื อ
หนี้ สิ นที่ไ ด้รบั รู แ้ ล้ว เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นต่ า งหากตามที่ไ ด้กําหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 50
กิจการต้องเปิ ดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมูลค่าทีไ่ ด้ กับการวัดมู ลค่าที่ปรับปรุงแล้ว
ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่รบั รู ซ้ ึ่งมี
การบวกกลับและยอดปรับปรุงทีม่ ีนยั สําคัญอื่นๆ
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ในกรณียกเว้นที่อ า้ งถึงในย่ อหน้าที่ 53 เมื่อกิจการวัดมู ลค่ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
โดยใช้ราคาทุ นตามที่ระบุ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) การกระทบยอดที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 76 ต้องเปิ ดเผย
จํ านวนที่ เ กี่ ย วกับ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น นั้น แยกต่ า งหากจากอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
78.3 ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมทีม่ ีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถหาได้) และ
78.4 เมือ่ มีการจํ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีไ่ ม่ได้บนั ทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.1 ข้อ เท็ จ จริ งที่ ว่ ากิ จ การได้จํ า หน่า ยอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่ไ ม่ ไ ด้
บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.2 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันทีจ่ ํ าหน่าย และ
78.4.3 จํ านวนผลกําไรหรือขาดทุนทีไ่ ด้รบั รู ้
วิธีราคาทุน
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นอกจากการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามที่ กํ า หนดในย่ อ หน้าที่ 75 แล้ว กิ จการที่ ใ ช้วิ ธี ร าคาทุ น
ตามย่อหน้าที่ 56 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.1 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.2 อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.3 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เสื่ อ มราคาสะสม (รวมกับ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สะสม) ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
79.4 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันต้นงวด
กับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
79.4.1 ส่วนเพิม่ โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิม่ ที่เป็ นผลมาจากการซื้ อ กับส่วน
เพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
79.4.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สิ นทรัพย์ที่ จั ดประเภทเป็ นถือ ไว้เ พื่อ ขาย หรื อ รวมอยู่ ใ นกลุ่ มสิ น ทรัพย์ที่
จํ า หน่ า ยซึ่ งจั ดประเภทเป็ นถือ ไว้เ พื่อ ขายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และการจํ าหน่าย
อื่นๆ
79.4.4 ค่าเสือ่ มราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รบั รูแ้ ละจํ านวนผลขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ก ลับ รายการในระหว่ า งงวดตามข้อ กํ า หนดใน
23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
79.4.6 ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่ างบการเงินไปเป็ น
สกุลเงินที่นําเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ
79.4.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
79.5 มู ล ค่ ายุติธ รรมของอสังหาริมทรัพย์เ พื่อ การลงทุน ในกรณีย กเว้นตามที่กําหนดไว้
ในย่ อ หน้า ที่ 53 เมื่ อ กิ จ การไม่ ส ามารถวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วิธีมูลค่ายุติธรรม
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กิจการที่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉ บับนี้ เป็ นครั้งแรก โดยได้เลือกจัดประเภทและบันทึ ก
บัญชี ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์บางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องรับรู ผ้ ลกระทบของการเลือกนั้นเป็ นการปรับปรุง
ในกําไรสะสมยกมาสําหรับงวดทีก่ ิจการได้เลือกวิธีการบัญชีนเป็
ี้ นครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการได้เคยเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิ ดเผยในงบการเงิน
หรือทีใ่ ดก็ตาม) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น
(ซึ่ งการวัดมู ลค่ ายุติธรรมเป็ นไปตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))
กิจการอาจปฏิบตั ิดงั นี้
80.1.1 ปรับปรุ งกําไรสะสมยกมาต้นงวดในงวดแรกที่สุดที่ได้มีการเปิ ดเผยมู ลค่ า
ยุติธรรมนั้นต่อสาธารณะ และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกล่าว และ
80.2 หากกิจการไม่ เ คยเปิ ดเผยข้อ มู ลตามย่อ หน้าที่ 80.1 ต่ อสาธารณะ กิจการต้องไม่
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงนี้ ไว้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างจากข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ ปรับปรุงย้ อนหลังข้ อมูลเปรียบเทียบเว้ นแต่จะทําไม่ได้ ในทางปฏิบัติ
เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวด
ให้ รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
วิธีราคาทุน
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กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) สํา หรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เมื่อกิจการเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
และเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น โดยให้ ถื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี และให้ ร วมถึ ง
การจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มด้ วย
ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมู ลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีไ่ ด้มาโดยการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ ให้ถอื เป็ นการเปลีย่ นทันทีเฉพาะรายการ
ในอนาคต
การรวมธุ รกิจ
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อ ง อสังหาริ มทรั พย์เ พื่อการลงทุ น
ได้มี ก ารเพิ่ม ย่ อ หน้า ที่ 14ก และเพิ่ม หัว ข้อ ก่ อ นย่ อ หน้า ที่ 6 กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต าม
การปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป สําหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนตั้งแต่วนั ต้นงวดของงวดแรกสุดที่ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น
กิจการต้องไม่ปรับปรุงการบัญชีสําหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในงวดก่อน
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกถือปฏิบตั ิการปรับปรุงสําหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนแต่ ละรายการที่เกิดขึ้ นก่อนวันต้นงวดของงวดประจํ าปี แรกสุดที่เริ่มในหรือ
หลัง วัน ที่ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ได้ก็ ต่ อ เมื่อ กิ จ การมี ข ้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้
ในการถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรายการทีเ่ กิดขึ้ นก่อนหน้าเหล่านั้น

วันถือปฏิบตั ิ
85

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือ
หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อนวั นถือปฏิบัติ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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85ก
85ข
85ค
85ง
85จ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
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