เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๕/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อ ง อสัง 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 2557 (IAS No.40 : Investment Property
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่มหัวข้ อก่อนย่อหน้ าที่ 6 และ
หลั ง ย่ อ หน้ า ที่ 84 และเพิ่ ม ย่ อ หน้ า ที่ 14ก 84ก 85ง และ 85จ และปรั บ ปรุ ง การอ้ า งอิ ง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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80
83
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื ่อการลงทุน ประกอบด้ วย
ย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 86 ทุ กย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ี
ไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบั ติ ใ นการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบัติ ต ามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 40 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
บทนํา 2-11 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

สรุปแนวทางทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กจิ การเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
12.1 วิธีมูลค่ ายุ ติธรรม ตามวิธีน้ ี กิจการสามารถวัดมูลค่ าอสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุน
ภายหลั ง การวั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม และรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน หรือ
12.2 วิธีราคาทุน วิธีน้ ีกาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) โดยกํา หนดให้ กิจ การวั ด มู ลค่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายหลังการรับรู้รายการด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม กิจการที่เลือกใช้ วิธีราคาทุน ให้ เปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
บทนํา 13 ทางเลือกระหว่างวิธรี าคาทุนและวิธีมูลค่ายุติธรรมนั้น ไม่ได้ เป็ นทางเลือกของการบัญชีสาํ หรับ
ผู้เช่ าเมื่อการบันทึกส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงาน
ที่ กิ จ การเลื อ กที่ จ ะจั ด ประเภทและบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายการดั ง กล่ า วเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
ด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรม
บทนํา 14 วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมแตกต่ า งจากวิ ธี ก ารตี ร าคาใหม่ ซ่ึ ง อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ไ ด้ กับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ใ ช่
สินทรั พย์การเงินบางประเภท ภายใต้ วิธีการตีราคาใหม่ การเพิ่ มขึ้นของมู ลค่ าตามบัญชี ท่ี
สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ วั ด โดยอ้ า งอิ ง ราคาทุ น จะถู ก บั น ทึ ก เป็ นส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาเพิ่ ม
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ วิธมี ูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน
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บทนํา 15 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การใช้ วิ ธีก ารบั ญ ชี ท่ีเ ลื อ กกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุนทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ หมายความว่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่เข้ าเงื่อนไข
ทุกสัญญาต้ องถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทนํา 16 ในกรณีท่เี ป็ นข้ อยกเว้ น เมื่อกิจการใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแต่กิจการ
ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นตั้งแต่ แรก (หรื อเมื่ออสังหาริมทรั พย์ท่ีมีอยู่ เปลี่ยน
ประเภทเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น หลั ง จากการสร้ างหรื อ การพั ฒ นาเสร็จ สิ้ น
หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ งาน) ว่ า จะไม่ ส ามารถหามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้
อย่ า งต่ อ เนื่ องในกรณี ดั ง กล่ า ว มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ด้ วยวิ ธี ร าคาทุ น ตามที่ ก ํา หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
จนกระทั่งมีการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น และกําหนดให้ มูลค่าคงเหลือของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเท่ากับศูนย์
บทนํา 17 การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําได้ กต็ ่ อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ทําให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไว้
ว่ามีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธมี ูลค่ายุติธรรมไปเป็ นวิธรี าคาทุน
บทนํา 18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ข้ ึนอยู่ กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในเรื่องของข้ อกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเช่ า
วิธีการบัญ ชี สาํ หรั บ สัญ ญาเช่ า การเงิน และสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมู ล
บางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาจากการเช่า เมื่อมีการจัดประเภท
และบันทึกส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้ จากสัญญาเช่ าดําเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนแล้ ว กิจการต้ องบันทึกสัญญาเช่ าดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 18
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ใช้ กับการจัดประเภทสัญญาเช่ าที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในย่ อหน้ าที่ 18 ระบุ ว่าเมื่อใด
ที่กจิ การไม่จาํ เป็ นต้ องแยกวัดมูลค่าที่ดินและอาคารที่เป็ นองค์ประกอบในสัญญาเช่าเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรั บอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนและกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั การรับรู ร้ ายการ การวัดมู ลค่า และการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ครอบคลุ ม ถึ ง การวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เสี ย ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อ การลงทุ น ที่ถื อ ไว้ ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า การเงิ น ในงบการเงิ น ของผู้ เ ช่ า และการวั ด มู ล ค่ า ของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ในงบการเงิ น ของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตามสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังต่อไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
3.2 การรั บรู้รายได้ จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง
2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3 การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียอสังหาริมทรัพย์ท่ถี ือไว้ ภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงานในงบการเงิน
ของผู้เช่า
3.4 การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ให้ เช่า
3.5 การบัญชีสาํ หรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ
3.6 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบัติกบั รายการทุกรายการดังต่อไปนี้
4.1 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
4.2 สัมปทานเหมืองแร่ ทรั พยากรแร่ เช่ น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากรธรรมชาติอ่ ืน
ที่คล้ ายคลึงกันซึ่งไม่สามารถสร้ างทดแทนขึ้นได้

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จํ า นวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ับ รู ้ใ นงบแสดงฐานะ
การเงิน

5

ราคาทุน

หมายถึง จํ านวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่ าเงินสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้
สินทรัพย์น้ นั มา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้ นั
หรื อ หากเป็ นไปได้ ให้ร วมถึ ง จํ า นวนที่ แ บ่ ง มาเป็ น
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ร ั บ รู ้ เ มื่ อ เริ่ ม แรกตาม
ที่ กํ า หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ อื่ น เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)

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 วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง
2558) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้))

อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ พื่ อ หมายถึง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (ที่ ดิ น หรื อ อาคาร หรื อ ส่ ว นของ
การลงทุน
อาคาร(ส่ วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร)
ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ ช่าภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงิน) เพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
จากการเพิ่ ม ขึ้ นของมู ลค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพือ่
1) ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือ
ใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ที่ มี ไ ว้ หมายถึง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ถือครอง (โดยเจ้า ของ หรื อ โดย
ใช้งาน
ผู เ้ ช่ าภายใต้ส ญ
ั ญาเช่ าการเงิ น) เพื่อใช้ในการผลิต
ห รื อ จั ด ห า สิ น ค้ า ห รื อ ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ใ ช้ ใ น
การบริหารงานของกิจการ

6

การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ี
ไว้ใช้งาน
6

7

8

ส่ วนได้เสี ยในอสั งหาริ มทรั พย์ของผู เ้ ช่ าที่ เกิ ดจากสัญญาเช่ าดํ าเนิ นงานอาจจั ดประเภทและ
บันทึกบัญชีเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้ ถ้าหากว่าอสังหาริมทรัพย์น้ นั เป็ นไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และผู เ้ ช่ าใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรมตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 33
ถึ ง 55 ในการรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์นี้ ทางเลื อ กในการจั ด ประเภทนี้ มี ไ ว้เ พื่ อ การพิ จ ารณา
อสังหาริ มทรัพย์แต่ ละรายการไป อย่างไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทส่ วนได้เสียใน
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งานเป็ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น แล้ว
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่จัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องบันทึกโดยใช้
วิธีมูลค่ ายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกล่าว กิจการต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสีย
ในอสังหาริมทรัพย์ทีถ่ ูกจัดประเภทเหล่านั้นตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 74 ถึง 78
กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ที่โดยส่วนใหญ่ แล้ วเป็ นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําให้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนต่ างจากอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตหรือจัดหาสินค้ า
หรื อ ให้ บ ริ ก าร หรื อ ใช้ ใ นการบริ หารงานของกิจ การ ไม่ ไ ด้ ม าจากเฉพาะอสังหาริ มทรั พย์เท่ านั้ น
แต่ยังมาจากสินทรัพย์อ่นื ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือให้ บริการด้ วย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ใช้ ปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งาน
ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
8.1 ที่ดินที่กิจการถือครองไว้ เพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่ า
ถือครองไว้ เพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
8.2 ที่ดิ น ที่ กิ จ การถื อ ครองไว้ โ ดยที่ปั จ จุ บั น ยั ง มิ ไ ด้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ใ นอนาคต
(ถ้ ากิจการยังมิได้ ระบุว่าจะใช้ ท่ดี ินนั้นเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน หรือเพื่อขายในระยะ
สั้น ตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องกิจ การ ให้ ถื อ ว่ า ที่ดิ น นั้ น ถื อ ไว้ เ พื่ อ หา
ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)
8.3 อาคารที่กจิ การเป็ นเจ้ าของ (หรืออาคารที่กจิ การครอบครองภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน) และ
ให้ เช่าต่อด้ วยสัญญาเช่าดําเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา)
8.4 อาคารที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าซึ่งกิจการถือครองเพื่อให้ เช่าต่อภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานไม่ว่าจะเป็ น
หนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า
8.5 อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างก่อสร้ างหรือพัฒนาเพื่อใช้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต

7

9

10

11

12

13

ตั วอย่ างต่ อไปนี้ ไม่ ถื อเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น ดั งนั้ น จึ งไม่ รวมอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการมีไว้ เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติหรื ออยู่ ใน
ขั้นตอนการก่ อสร้ างหรื อพั ฒนาเพื่ อขาย (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่อง สินค้าคงเหลื อ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) เช่ น อสังหาริ มทรัพย์ท่ีกิจการได้ มาเพื่อจะ
จําหน่ายในอนาคตอันใกล้ หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายต่อ
9.2 อสังหาริ มทรั พย์ ท่ีอยู่ ในระหว่ างการก่ อสร้ าง หรื อพั ฒนาให้ บุ คคลอื่น (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
9.3 อสังหาริ มทรั พย์ท่ีมีไว้ ใช้ งาน (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการถือครองเพื่อใช้
ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการถือครองเพื่อการพั ฒนาในอนาคตและ
นํามาใช้ ภายในกิจการในเวลาต่ อมา อสังหาริ มทรั พย์ท่ีใช้ ประโยชน์ โดยพนั กงาน (ไม่ ว่าพนั กงาน
จะจ่ายค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่กต็ าม) และอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานรอการจําหน่าย
9.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
9.5 อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
อสังหาริมทรัพย์บางอย่ างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่ าหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่ าของสินทรั พย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่อใช้ ในการผลิตหรื อจัดหา
สินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริหารงานของกิจการ ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือแยก
ให้ เช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ ถ้าไม่ สามารถแยก
ส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ต่อเมื่อสัดส่วน
ของอสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการถือไว้ เพื่ อใช้ ในการผลิตหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การ หรื อใช้ ใน
การบริหารงานของกิจการนั้นไม่มีนัยสําคัญ
ในบางกรณี กิจการให้ บริการเสริมอื่นๆ แก่ผ้ ูครอบครองสินทรัพย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริ มทรั พย์ น้ั นเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นได้ หากบริ การเสริ มนั้ นเป็ นส่ วนประกอบที่ไม่ มี
นั ยสําคั ญในการจั ดการโดยรวม เช่ น การที่เจ้ าของอาคารสํานั กงานจัดให้ มียามรั กษาความปลอดภัยและ
การบริการบํารุงรักษาให้ แก่ผ้ ูเช่าที่ใช้ อาคารสํานักงานนั้น
ในกรณีอ่นื ๆ ซึ่งการบริการที่ให้ ถอื เป็ นส่วนที่มีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการเป็ นเจ้ าของและเป็ น
ผู้ บ ริ ห ารจั ด การโรงแรม บริ ก ารต่ า งๆ ที่ใ ห้ กับ แขกที่เ ข้ า พั ก ถือ เป็ นองค์ ป ระกอบที่มี นั ย สํา คั ญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจ้ าของถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานไม่ใช่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในบางกรณีอาจเป็ นการยากที่จะระบุว่าบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําให้ อสังหาริมทรัพย์ขาด
คุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น เช่ น ในบางครั้ ง เจ้ า ของโรงแรมอาจโอน
ความรับผิดชอบให้ แก่บุคคลที่สามภายใต้ สัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเป็ นไปได้
หลากหลายรูปแบบ ในด้ านหนึ่งเจ้ าของกิจการอาจเป็ นเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทนแต่อีก
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ด้ านหนึ่งเจ้ าของนั้นอาจต้ องการโอนภาระงานประจําวันให้ แก่ผ้ ูอ่นื ในขณะที่ยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม
14 กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรือไม่ กิจการต้ องกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการใช้ ดุลยพินิจได้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ สอดคล้ องกับ
คํานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และแนวทางที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 13 ย่อหน้ าที่ 75.3
ระบุให้ กจิ การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์น้ันทําได้ ยาก
14ก กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดว่าการได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการได้ มาซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์ ห รื อ การรวมธุ ร กิจ ภายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการควร
อ้ างอิงไปยังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพื่อพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ คําอธิบายในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 14
ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เกี่ ย วข้ องกั บ การพิ จ ารณาว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั นถื อ เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ ใช้ งานหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่ ไม่ ได้ กาํ หนดว่ าการได้ มาซึ่ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นการรวมธุ ร กิจ ตามที่ร ะบุ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรั บปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อไม่ การพิจารณาว่ ารายการ
ดังกล่าวนั้นเป็ นไปตามคํานิยามของการรวมธุรกิจตามที่ได้ ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และรวมอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น ตามที่ร ะบุ ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ อ งถื อ ปฏิบัติ ต ามแต่ ล ะมาตรฐานแยก
ต่างหากจากกัน
15 ในบางกรณี กิจการอาจเป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีให้ เช่ าและถูกใช้ งาน โดยบริ ษัทใหญ่ หรือ
บริ ษัทย่ อยอื่นของกิจการ อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ถือเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นใน
งบการเงินรวมของกิจการเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน
ในภาพรวมของกลุ่มกิจการ อย่ างไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น ถื อ เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ถ้ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น เป็ นไปตาม
คํานิยามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได้

การรับรูร้ ายการ
16 กิจการต้องรับรูอ้ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็ นสินทรัพย์ เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
16.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
17 ภายใต้ หลักการรับรู้รายการ กิจการต้ องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ เวลา
ที่ต้นทุนเกิดขึ้น ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทาํ ให้ กจิ การได้ อสังหาริมทรัพย์
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เพื่อการลงทุนมา และต้ นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อต่อเติม เปลี่ยนแทน (บางส่วน) หรือให้ บริการ
แก่อสังหาริมทรัพย์
18 ภายใต้ หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 16 กิจการต้ องไม่รับรู้ต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจําวัน
เป็ นมูลค่ าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่ รับรู้ต้นทุนเหล่ านี้ในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดขึ้น ต้ นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือค่าแรงงาน และต้ นทุนที่ใช้ หมดไป
และอาจรวมถึงต้ นทุนค่าชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆ ด้ วยวัตถุประสงค์ของรายจ่ายเหล่านี้บ่อยครั้งมักเป็ นเรื่องของ
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
19 ชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจได้ มาโดยการเปลี่ยนแทน เช่น การเปลี่ยนผนังภายใน
เพื่ อทดแทนผนั งเดิ ม ภายใต้ หลั กการรั บ รู้ รายการ กิจการต้ องรั บ รู้ ต้ น ทุ นของการเปลี่ ยนแทน
ส่ ว นของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น รวมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุนนั้น ณ เวลาที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นหากเข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการ และกิจการต้ องตัดรายการ
ชิ้ นส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนด้ วยมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องชิ้ นส่ ว นนั้ น ตามข้ อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตัดรายการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
20 กิจการต้องวัดมู ลค่ าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่ งรวมถึง
ต้นทุนในการทํารายการ
21 ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาโดยการซื้อ ประกอบด้ วย ราคาซื้อ และรายจ่ าย
โดยตรงใดๆ ที่เ กี่ย วกับ การจั ด หาสิน ทรั พ ย์ ตั ว อย่ า งของรายจ่ า ยโดยตรงที่เ กี่ย วกับ การจั ด หา
สินทรัพย์ ได้ แก่ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และ
ต้ นทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
22 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
23 ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
23.1 ต้ นทุนก่อนการดําเนินงาน (ยกเว้ นรายจ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้ อสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพ
พร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)
23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะมีผ้ ูเข้ าครอบครอง
ในระดับที่วางแผนไว้ หรือ
23.3 จํา นวนสูญ เสีย ที่เ กิน ปกติ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ค่ า แรงงาน หรื อ จากทรั พ ยากรอื่น ๆ ที่เ กิด ขึ้ นใน
การก่อสร้ างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
24 หากกิจการซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนโดยการผ่ อนชําระ กิจการต้ องบันทึกราคาทุ นของ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนด้ วยมูลค่ าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่ างระหว่ างราคาเทียบเท่า
เงินสดและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระทั้งหมดให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของการได้ สนิ เชื่อ
25 ต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของส่ วนได้เสี ยในอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าที่จัดประเภทเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้สําหรับสัญญาเช่าการเงินในย่อหน้าที่ 20
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้)
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นัน่ คื อสิ นทรัพย์ตอ้ งรับรู ด้ ว้ ยมู ลค่ าที่ตํา่ กว่ าระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์และ
มู ลค่าปั จจุบนั ของจํ านวนขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่า และรับรูจ้ ํ านวนที่เท่ากันนั้นเป็ นหนี้ สิน
ตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าเดียวกัน
26 เงินส่วนเกินใดๆ ที่จ่ายตามสัญญาเช่ า ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าสําหรับวัตถุประสงค์น้ ี ดังนั้นจึงให้ รวมจํานวนดังกล่าวในราคาทุนของสินทรัพย์ แต่ให้ แยกออกจาก
หนี้สนิ หากส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากสัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน รายการที่บันทึกด้ วยมูลค่ ายุติธรรม คือ ส่วนได้ เสีย ไม่ใช่ ตัวอสังหาริมทรัพย์ แนวทางใน
การกําหนดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ได้ กาํ หนดไว้ ในส่วนของวิธมี ูลค่ายุติธรรม
ในย่ อหน้ าที่ 33 ถึง 35 40 41 48 50 และ 52 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 13
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แนวทางนี้ยังใช้ กบั การกําหนด
มูลค่ายุติธรรมเมื่อใช้ มูลค่าดังกล่าวเป็ นราคาทุนในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
27 กิ จ การอาจได้ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น หนึ่ ง รายการ หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง รายการจาก
การแลกเปลี่ ย นกับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น รายการหนึ่ ง หรื อ หลายรายการ หรื อ สิน ทรั พ ย์ ซ่ึ ง
ประกอบด้ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ ป็ นตั ว เงิ น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น คํา อธิบ ายต่ อ ไปนี้ อ้ า งอิง ถึ ง
การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์อ่ืน และยังใช้ ได้ กับการแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดที่ได้ กล่าวถึงในประโยคข้ างต้ นด้ วย ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
27.2 กิ จ การไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ใ ห้ ไปใน
การแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยวิธดี ังกล่าว ถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์
ที่ใช้ แลกเปลี่ยนได้ ทนั ที หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นไม่สามารถวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมได้ ให้ วัดราคาทุน
ของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ใี ห้ ไปในการแลกเปลี่ยน
28 ในการกําหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กจิ การพิจารณาจากขอบเขตของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากสินทรัพย์
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํา ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิ จ การในส่ ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกต่ างในย่ อหน้ าที่ 28.1 หรื อ 28.2 มี นัยสําคั ญเมื่อเทียบกับ มูลค่ ายุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่ าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
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จากกระแสเงิ น สดหลั ง หั ก ภาษี ผลของการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วอาจเห็น ได้ ชั ด เจนโดยกิ จ การ
ไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณอย่างละเอียด
29 ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์จะถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมได้ อย่างน่ าเชื่อถือ
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 สามารถประเมิ น ความน่ า จะเป็ นของการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ ระดั บ ต่ า งๆ ในช่ ว งของ
ประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการสามารถวัด มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พย์ท่ีไ ด้ มาหรื อสิน ทรั พย์ท่ีนําไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ี
นําไปแลกเปลี่ยน เว้ นแต่กรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
นโยบายการบัญชี
30 ยกเว้นที่ได้กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32ก และ 34 กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีโดยสามารถ
เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 56 และ
ต้องใช้นโยบายการบัญชีน้นั กับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมดของกิจการ
31 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่ากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
โดยสมัครใจก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้ ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินน่ าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจมากขึ้นเกี่ย วกับ ผลกระทบของรายการ เหตุ ก ารณ์อ่ืน หรื อ สถานการณ์ของสถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเป็ นไปได้ น้อยมาก
ที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธมี ูลค่ายุติธรรมเป็ นวิธรี าคาทุนจะทําให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอมีความเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
32 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ กํา หนดให้ ทุกกิจการกํา หนดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของอสัง หาริ มทรั พย์เพื่ อ
การลงทุน ไม่ ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากกิจการเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม) หรือ
เพื่ อ การเปิ ดเผยข้ อมู ล (หากกิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ สนั บ สนุ น
(แต่ ไม่ ได้ ก าํ หนด) ให้ กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น โดยใช้
การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องและประสบการณ์ใน
การตีราคาในทําเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้ อง
32ก กิจการอาจ
32ก.1 เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมด
ที่นําไปเป็ นหลักประกันหนี้ สินซึ่ งทําให้การจ่ ายคืนหนี้ สินนั้นขึ้ นตรงกับมู ลค่ ายุติธรรม
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หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนดังกล่าว
และ
32ก.2 เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่เหลือ
ทั้งหมด ซึ่งอาจแตกต่างจากวิธีทีเ่ ลือกใช้ในข้อ 32ก.1
32ข บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการซึ่งออกหน่ วย
ลงทุน โดยหน่ วยลงทุนบางส่วนถือโดยผู้ลงทุนตามสัญญา และหน่ วยลงทุนที่เหลือถือโดยกิจการ
ย่อหน้ าที่ 32ก ไม่อนุญาตให้ กจิ การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ถี ือโดยกองทุนดังกล่าวด้ วยราคาทุน
บางส่วนและมูลค่ายุติธรรมบางส่วน
32ค หากกิจการเลือกวิธที ่แี ตกต่างกันสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสองประเภทตามที่ได้ กาํ หนด
ไว้ ใน ย่อหน้ าที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงใช้ วิธที ่แี ตกต่าง
กันต้ องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน หากเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากกลุ่มที่ใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมมายังกลุ่มที่ใช้
วิธรี าคาทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ขาย ถือเป็ นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์น้ัน
วิธีมูลค่ายุติธรรม
33 หลังจากรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกแล้ว กิ จการที่ เลื อกใช้วิ ธี มู ลค่ ายุ ติ ธรรมต้องวัดมู ลค่ าของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีก่ ําหนดไว้ใน ย่อหน้าที่ 53
34 เมือ่ ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานถูกจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามย่ อหน้าที่ 6 กิจการไม่ สามารถเลื อกนโยบายการบัญชี ตามย่ อหน้าที่ 30
ได้อีกต่อไป แต่ตอ้ งใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
35 กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิดขึ้ น
36 –39 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
40 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ อง
แน่ใจว่ามูลค่ายุติธรรมนั้นสะท้ อนถึงรายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปั จจุบัน และข้ อสมมติอ่ืนซึ่ ง
ผู้ร่วมตลาดนํามาใช้ ในการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ สถานการณ์ตลาด
ปั จจุบัน
41 ย่ อ หน้ าที่ 25 ได้ ระบุ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกของราคาทุ น ของส่ ว นได้ เสี ย ใน
อสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่ า ย่อหน้ าที่ 33 กําหนดให้ กิจการต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์
ที่เ ช่ า ใหม่ ใ ห้ เ ป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (ถ้ า จํา เป็ น) ในสัญ ญาเช่ า ที่มี ก ารเจรจาต่ อ รองที่อัต ราตลาด
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่า ณ วันที่ได้ สนิ ทรัพย์มาสุทธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้น
ที่คาดไว้ (รวมทั้งรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ ที่รับรู้) ต้ องมีค่าเท่ากับศูนย์ มูลค่ายุติธรรมต้ อง
ไม่ เปลี่ยนแปลงไปไม่ ว่าในทางบัญชี สินทรัพย์ท่ีเช่ าและหนี้สินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ ายุติธรรมหรื อ
ด้ วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นตํ่าตามย่อหน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
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2558) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น การวัดมูลค่ าใหม่ ของสินทรัพย์ท่เี ช่ าจาก
ราคาทุนที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 25 เป็ นมูลค่ายุติธรรมตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 33 ต้ องไม่ทาํ ให้
เกิดผลกําไรหรื อผลขาดทุ นเริ่ มแรก ยกเว้ นมู ลค่ ายุ ติธรรมนี้ มีการวัดมูลค่ า ณ เวลาที่ต่างกันไป
กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
42 – 47 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
48 ในกรณียกเว้ นซึ่งมีหลั กฐานชั ดเจนตั้งแต่ เมื่อกิจการเริ่ มได้ มาซึ่งอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์ท่มี ีอยู่เดิมได้ เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ งานของสินทรัพย์) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดว่าความผันแปรในช่วงของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกว้ างมาก และเป็ นการยากที่จะประมาณความน่าจะเป็ นของ
ประมาณการดังกล่าว จนทําให้ ประโยชน์ในการใช้ ตัวเลขของการวัดมูลค่ายุติธรรมเพียงค่าเดียวนั้น
มีน้อยมาก กรณีเช่นนี้อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์น้ันไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่างน่าเชื่อถือและอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้ าที่ 53)
49 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
50 ในการกําหนดมูลค่ าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ วิธีมูลค่ ายุติธรรม กิจการ
ต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกรับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ วซํา้ อีก เช่น
50.1 อุปกรณ์ เช่ น ลิ ฟต์ หรื อเครื่ องปรั บอากาศมักเป็ นส่ วนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะ
รวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมากกว่าจะแยกรับรู้ต่างหากเป็ น
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
50.2 หากให้ เช่าสํานักงานที่ตกแต่งพร้ อมเฟอร์นิเจอร์แล้ ว โดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมของสํานักงาน
จะรวมมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ว้ แ ล้ ว เนื่ อ งจากรายได้ ค่ า เช่ า ได้ ร วมถึ ง การใช้
เฟอร์นิเจอร์ดังกล่ าวด้ วย เมื่อเฟอร์นิเจอร์ได้ รวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนแล้ ว กิจการต้ องไม่รับรู้รายการเฟอร์นิเจอร์เป็ นสินทรัพย์ท่แี ยกต่างหาก
50.3 มูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องไม่ รวมรายได้ ค่าเช่ ารับล่ วงหน้ าหรือ
รายได้ ค่ า เช่ า จากสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานค้ า งรั บ เนื่ องจากกิจการรั บ รู้รายการดั งกล่ าวเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยกต่างหาก
50.4 มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น ที่ถือครองภายใต้ สัญญาเช่ าสะท้ อ นถึง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับหรือจะต้ องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการต้ องจ่าย
ในอนาคต) ดั ง นั้ น หากการวั ด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ เ ป็ นมู ล ค่ า สุท ธิจ ากจํา นวนเงิ น
ทั้งหมดที่คาดว่าจะต้ องจ่าย จึงจําเป็ นที่จะต้ องบวกกลับหนี้สนิ จากสัญญาเช่าที่ได้ รับรู้เพื่อให้
ได้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ วิธมี ูลค่ายุติธรรม
51 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
52 ในบางกรณี กิจการคาดได้ ว่ามูลค่าปั จจุบันของเงินสดที่จะต้ องจ่ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สนิ ที่รับรู้แล้ ว) สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสด
ที่จะได้ รับในอนาคต กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณ
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การหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการพิจารณา
ว่าควรรับรู้รายการหนี้สนิ หรือไม่ และหากต้ องรับรู้รายการหนี้สนิ จะวัดมูลค่าหนี้สนิ อย่างไร
กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
53 ข้ อ สั น นิ ษ ฐานที่ ส ามารถโต้ แ ย้ง ได้ อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ กิ จ การจะสามารถวั ด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อการลงทุ นได้อย่ างต่ อเนื่ องและน่ าเชื่ อถื อ อย่ างไรก็ ตาม ในกรณี
ยกเว้นซึ่ งมีหลักฐานที่ชดั เจนว่ า เมื่อกิจการเริ่มได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่อ
อสัง หาริ ม ทรัพย์ที่มี อยู่ เ ดิ ม ได้เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นหลังจากที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์) กิ จการไม่ สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมของ
อสังหาริ ม ทรัพย์เพื่อการลงทุ นได้อย่ างต่ อเนื่องและน่ า เชื่อถือ กรณี นี้จะเกิ ด ขึ้ นได้ก็ ต่ อเมื่อ
รายการซื้ อขายทางการตลาดที่เทียบเคียงได้ไม่เกิดขึ้ นบ่อย (เช่ น มีรายการเกิดขึ้ นน้อย และ
ราคาเสนอซื้ อไม่ เป็ นปั จจุ บนั หรือราคาของรายการซื้ อขายที่สามารถสังเกตได้บ่งชี้ ว่ าผู ข้ าย
ถู กบังคับขาย) และการวัดมู ลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอื่น (เช่น การประมาณการโดยใช้ประมาณการ
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 ได้
อย่ างน่ าเชื่อถือ แต่ กิจการคาดว่ าจะสามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อ
การก่ อสร้างนั้นเสร็ จสิ้ น กิ จการต้องวัดมู ลค่ าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นที่อยู่ในระหว่ าง
การก่อสร้างนั้นด้วยวิธีราคาทุน จนกระทัง่ สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือเมือ่
การก่อสร้างเสร็จสิ้ น (แล้วแต่ เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน) หากกิจการกําหนดว่ามู ลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การการลงทุนที่อยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง) ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนือ่ ง กิจการต้องวัดมู ลค่า
อสังหาริ มทรัพย์โดยใช้วิ ธี ราคาทุ นที่ กํ าหนดให้ถื อปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือ
ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเท่ ากับศู นย์ กิจการต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) จนกว่าจะมีการจํ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้น
53ก เมื่อใดที่กิจการเริ่ มสามารถวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่ าง
การก่ อ สร้ างที่ แ ต่ ก่ อ นกิ จ การวั ด มู ล ค่ า ที่ ร าคาทุ น ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้ องวั ด มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้ างเสร็จสิ้น
ให้ ถือว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้
อย่ างน่ าเชื่อถือตามเหตุผลที่ได้ กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุ น ดั ง กล่ า วด้ ว ยวิ ธี ร าคาทุ น ตามแนวทางที่ก ํา หนดให้ ถื อ ปฏิบั ติ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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53ข ข้ อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่ างการก่อสร้ าง
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือนั้นจะสามารถโต้ แย้ งได้ ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่กจิ การ
วัดมูลค่ ายุ ติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่ าง
การก่ อ สร้ า งได้ อาจไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่
สร้ างเสร็จสิ้นแล้ วไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
54 ในกรณียกเว้ นตามเหตุผลที่ได้ กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องใช้ วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กาํ หนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แล้ ว กิจการยังคงต้ อง
วั ด มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น อื่ น ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อการลงทุ น ที่อยู่ ในระหว่ า งก่ อสร้ า ง ในกรณีดังกล่ า ว แม้ ว่า กิจ การอาจใช้ วิธีร าคาทุ น สํา หรั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น หนึ่ ง รายการ กิ จ การยั ง คงต้ องใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสํา หรั บ
อสังหาริมทรัพย์รายการที่เหลืออื่นๆ ต่อไป
55 หากกิจการใช้วิธีวดั มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยมู ลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้องใช้
วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในการวัด มู ล ค่ า อย่ า งต่ อ เนื่อ งจนกว่ า จะมี ก ารจํ า หน่ า ย (หรื อ จนกระทัง่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือกิจการเริ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้นั เพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลัง) แม้ว่า
รายการในตลาดทีเ่ ทียบเคียงกันได้จะเกิดขึ้ นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้ นก็ตาม
วิธีราคาทุน
56 หลังจากการรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนต้องวัดมู ลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทั้งหมดด้วยแนวทางที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้) เว้น แต่ เ ป็ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
เพื่อการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สิ นทรัพย์ที่จํ าหน่ ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงาน
ทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่เข้าเงื่อนไขการจัดประเภท
เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขาย (หรื อ รวมอยู่ ในกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่ จํ าหน่ ายซึ่ งจั ดประเภทเป็ น
ถื อไว้เพื่อขาย) ต้องวัดมู ลค่ าตามที่ กํ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ถือ ไว้เ พื่อ ขายและการดํ า เนิ น งานที่ย กเลิ ก
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
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การโอน
57 การโอนอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ไปยัง บัญ ชี อื่ น ๆ หรื อ โอนจากบัญ ชี อื่ น ๆ มาเป็ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น จะทํ า ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านของ
อสังหาริมทรัพย์น้นั โดยมีหลักฐานข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
57.1 เริ่ มมี การใช้งานอสังหาริ มทรัพย์ภายในกิ จการเอง ทํ าให้มี การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ขาย ทําให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนไปเป็ นสินค้าคงเหลือ
57.3 สิ้ นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทําให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้
งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน หรือ
57.4 เริ่มสัญญาเช่ าแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
57.5 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
58 ย่อหน้ าที่ 57.2 กําหนดให้ กจิ การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือก็ต่อเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ งานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรั พย์เพื่อขาย
เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยไม่มีการพัฒนา กิจการต้ องถือว่า
อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจนกว่ าจะมีการตัดรายการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน) และต้ องไม่ จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่ าว
เป็ นสินค้ าคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอยู่
ในปัจจุบันใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ท่จี ะใช้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อในอนาคต กิจการ
ต้ องถือว่ าสินทรัพย์น้ันยังคงเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนและต้ องไม่ โอนอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่
59 ย่อหน้ าที่ 60 ถึง 65 ใช้ กับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าในกรณีท่กี จิ การเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หากกิจการเลือกใช้ วิธีราคาทุน การโอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุ น อสัง หาริ มทรั พย์ ท่ีมีไ ว้ ใ ช้ งานและสิน ค้ า คงเหลื อ จะไม่ ทาํ ให้ มูลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
อสังหาริมทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาํ ให้ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า
หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง
60 ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่บนั ทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ต้องใช้มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็ น
ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2558) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
61 หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
กิจการต้องปฏิ บตั ิกบั ผลต่ างที่เกิดขึ้ น ณ วันนั้น ระหว่างมู ลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มี
การประกาศใช้) กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมด้ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกับ การตี ร าคาใหม่ ต ามที่ กํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)
62 กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์น้ันได้ เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้ อง
ปฏิบั ติ ต่ อผลต่ างที่เกิดขึ้ น ณ วั นนั้ นระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชี ของอสังหาริ มทรั พย์ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ันด้ วยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง 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 พย์น้ั นเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึ้นและมียอดคงค้ างอยู่ ในบั ญชี “ส่ วนเกินทุน จาก
การตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงต้ องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ต้ องนําไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ
62.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้ รับรู้ดังนี้
62.2.1 หากมูลค่ าตามบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของ
สินทรั พย์ค่าที่เคยบันทึกไว้ จํานวนที่เพิ่มขึ้นให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรั บงวด
จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดต้ องไม่ เกินกว่าจํานวนที่ทาํ ให้ มูลค่ า
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็ น (สุทธิจากค่าเสื่อม
ราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์มาก่อน
62.2.2 ส่วนที่เพิ่มขึ้นที่คงเหลือจากข้ อ 62.2.1 ให้ รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
เพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรั พย์ในส่วนของเจ้ าของ หากมีการจําหน่ าย
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นในเวลาต่ อมา ให้ โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ไปยังกําไรสะสม การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะไม่ทาํ ผ่าน
กําไรหรือขาดทุน
63 การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่จะบันทึกด้วยมู ลค่ายุติธรรม
กิ จ การต้อ งรับ รู ผ้ ลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ณ วัน ที่โ อน กับ มู ล ค่ า
ตามบัญชีก่อนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
64 วิ ธี ป ฏิบั ติ ใ นการโอนจากสิน ค้ า คงเหลื อ ไปเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่จ ะบั น ทึก ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมถือว่ามีความสมํ่าเสมอกับวิธปี ฏิบัติในการขายสินค้ าคงเหลือ
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65 เมื่อกิ จการเสร็ จสิ้ นการก่ อสร้างหรื อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นที่สร้างขึ้ นเอง
ทีจ่ ะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้ น กับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

การจํ าหน่าย
66 กิ จ การต้อ งตัด รายการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น )
เมื่อกิจการจํ าหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจํ าหน่ายอีก
67 การจํา หน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น อาจเกิด จากการขายหรื อ การทํา สัญ ญาเช่ า การเงิ น
ในการกําหนดวันที่ถือเป็ นวันจําหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้ องใช้ เกณฑ์ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าและพิจารณาแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่ าว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ใช้ ได้ กบั การจําหน่ายโดยการทําสัญญาเช่าการเงิน หรือการขายและเช่ากลับคืน
68 ตามหลั ก การรั บ รู้ร ายการในย่ อ หน้ า ที่ 16 หากกิจ การรั บ รู้ต้ น ทุ น ของการเปลี่ ย นแทนส่ ว นของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้ องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่ ว นที่ถู ก เปลี่ ย นแทนออก ในกรณี ท่ีกิจ การบั น ทึก บั ญ ชี อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น โดยใช้
วิธีราคาทุน ส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่ มีการคิดค่ าเสื่อมราคาแยกต่ างหาก หากในทางปฏิบัติ
กิจ การไม่ สามารถหามู ลค่ า ตามบัญ ชีเฉพาะของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้ นทุ นของ
การเปลี่ ย นแทนเป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ต้ น ทุ น ของส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทน ณ เวลาที่ กิ จ การได้ ม าหรื อ
สร้ างสินทรั พย์น้ัน ตามวิธีมูลค่ ายุ ติธรรม มูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนอาจ
สะท้ อ นถึงการลดมู ลค่ า ของส่ ว นที่ถูกเปลี่ ย นแทนนั้ น แล้ ว ในกรณีอ่ืน ๆ อาจเป็ นไปได้ ยากที่จ ะ
ประเมิน ว่ า มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ค วรลดลงเนื่ อ งจากส่ ว นที่ถูก เปลี่ ยนแทนเป็ นเท่ า ใด กรณีท่ีย ากใน
การปฏิ บั ติ ทางเลื อ กหนึ่ ง สํา หรั บ การลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เนื่ อ งมาจากชิ้ นส่ ว นที่ ถู ก
เปลี่ยนแทน คือให้ รวมต้ นทุนของการเปลี่ยนแทนไว้ ในมูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์ จากนั้นจึง
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 เ กี่ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแทน
69 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้หรือจํ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้องพิจารณา
จากผลต่ างระหว่ างจํ านวนเงินที่ได้รบั สุทธิ จากการจํ าหน่ายกับมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์น้ นั
และต้องรับรู ก้ ําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้หรือจํ าหน่ายสินทรัพย์น้ นั (เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้กําหนดเกี่ยวกับ
การขายและเช่ากลับคืนไว้เป็ นอย่างอื่น)
70 กิจการรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะได้ รับ จากการจําหน่ ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่เี ป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยให้ มีการผ่อนชําระเป็ นงวด
ให้ รับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะได้ รับเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างจํานวนที่
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จะได้ รับกับมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดจะรับรู้เป็ นรายได้ ดอกเบี้ยโดยใช้ วิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
ตามที่กาํ หนดไว้ ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
71 กิจการต้ องปฏิบั ติ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 37 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรั พย์ ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บ อื่ น ๆ ที่ เหมาะสมสํา หรั บ หนี้ สิ น ที่ กิ จ การยั ง คงมี พั น ธะผู ก พั น อยู่ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ จํ า หน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปแล้ ว
72 ค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ดอ้ ยค่า สูญเสีย หรือ
ยกเลิก ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยนั้น
73 การด้ อ ยค่ า หรื อ ผลขาดทุ น จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น การขอเงิ น คื น หรื อ การจ่ า ยเงิ น
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแทน
เป็ นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้
73.1 การด้ อ ยค่ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น รั บ รู้ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
73.2 การเลิกใช้ หรือการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 66
ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 ค่าชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสีย หรือยกเลิก
ให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับค่าชดเชยนั้น
73.4 ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ีฟ้ ื นฟู ซื้อ หรือก่อสร้ างเพื่อเปลี่ยนแทน ให้ ปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 20
ถึง 29 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน
74 การเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อไปนี้ กําหนดเพิ่ มเติ มจากมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับสัญญาเช่าด้ านผู้ให้ เช่า กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีสญ
ั ญา
เช่ าการเงินหรือสัญญาเช่ าดําเนินงานต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านผู้เช่ าสําหรับสัญญาเช่ าการเงิน และ
ด้ านผู้ให้ เช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน
75 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
75.1 กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิ จ การใช้ วิ ธี มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การจั ด ประเภทและบั น ทึ ก ส่ ว นได้เ สี ย ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือไม่
และในสถานการณ์ใด
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75.3 หากการจั ด ประเภททํ า ได้ย าก (ดู ย่ อ หน้า ที่ 14) เกณฑ์ ที่ กิ จ การใช้ใ นการแยก
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ออกจากอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่มี ไ ว้ใ ช้ง าน และเกณฑ์ใ น
การแยกออกจากอสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้เพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
75.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
75.5 ระดับที่มูลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ ม ทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่ งได้มีการวัด มู ลค่ าหรื อ
เปิ ดเผยข้อมู ลไว้ในงบการเงิ น) ได้มีการประเมิ นโดยผู ป้ ระเมินอิ สระซึ่ งมี คุณสมบัติของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุ น ที่ มี ก ารประเมิ น นั้น หากไม่ มี ก ารประเมิ น ดัง กล่ า วกิ จ การต้อ งเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงไว้ดว้ ย
75.6 จํ านวนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
75.6.2 ค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุงรักษา)
ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด
และ
75.6.3 ค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิ ดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด
75.6.4 การเปลีย่ นแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนจากกลุ่มที่ใช้วิธีราคาทุนมายังกลุ่มที่ใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรม (ดู ย่อหน้าที่ 32ค)
75.7 ข้อจํ ากัดทีม่ ีและจํ านวนทีม่ ีขอ้ จํ ากัดในการรับรูอ้ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือการโอน
รายได้และเงินทีไ่ ด้รบั จากการจํ าหน่าย
75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้ อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือ
ในการซ่ อมแซม บํารุงรักษา หรือทําให้ดีขึ้น
วิธีมูลค่ายุติธรรม
76 นอกเหนือจากการเปิ ดเผยตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 75 แล้ว กิจการที่ใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรม
ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลในการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
76.1 ส่ ว นเพิ่ม โดยแสดงแยกกันระหว่ า งส่ วนเพิ่มที่เ กิ ด จากการซื้ อ และส่ ว นเพิ่มที่ เ ป็ นผล
มาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
76.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
76.3 สิ นทรัพย์ที่ จั ด ประเภทเป็ นถื อไว้เ พื่ อขาย หรื อรวมอยู่ ใ นกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่ จํ าหน่ ายซึ่ ง
จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง
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2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมี
การประกาศใช้) และการจํ าหน่ายอื่นๆ
76.4 ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
76.5 ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุท ธิ ที่เ กิดจากการแปลงค่ างบการเงิ นไปเป็ นสกุลเงินที่
นําเสนอรายงานที่แตกต่ างออกไป และจากการแปลงค่ างบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน และ
76.7 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
77 เมื่อการวัดมู ลค่ าที่ได้สําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอย่างมีนยั สําคัญ
เพือ่ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบการเงิน เช่น เพือ่ หลีกเลีย่ งการนับซํ้ าสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่
ได้รบั รู แ้ ล้วเป็ นสินทรัพย์และหนี้ สินต่ างหากตามที่ได้กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 50 กิจการต้อง
เปิ ดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมู ลค่าที่ได้ กับการวัดมู ลค่าที่ปรับปรุงแล้วซึ่งรวมอยู่ใน
งบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่รบั รู ซ้ ึ่ งมีการบวกกลับ
และยอดปรับปรุงทีม่ ีนยั สําคัญอื่นๆ
78 ในกรณียกเว้นที่อา้ งถึงในย่อหน้าที่ 53 เมือ่ กิจการวัดมู ลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนโดยใช้
ราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) การกระทบยอดที่ระบุในย่อหน้าที่ 76 ต้องเปิ ดเผยจํ านวนที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นแยกต่างหากจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ 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 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้บนั ทึก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.2 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันทีจ่ ํ าหน่าย และ
78.4.3 จํ านวนผลกําไรหรือขาดทุนทีไ่ ด้รบั รู ้
วิธีราคาทุน
79 นอกจากการเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่ กํ าหนดในย่ อหน้าที่ 75 แล้ว กิ จการที่ ใช้วิ ธี ราคาทุ นตาม
ย่อหน้าที่ 56 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.1 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.2 อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
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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 อกับส่วนเพิม่
ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
79.4.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย
ซึ่งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้) และการจํ าหน่ายอื่นๆ
79.4.4 ค่าเสือ่ มราคา
79.4.5 ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ับ รู ้แ ละจํ า นวนผลขาดทุ น จาก
การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ก ลับ รายการในระหว่ า งงวดตามข้อ กํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
79.4.6 ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินไปเป็ นสกุล
เงินที่นําเสนอรายงานที่แตกต่ างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน และ
79.4.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
79.5 มู ลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุ น ในกรณี ยกเว้นตามที่กํ าหนดไว้ใ น
ย่อหน้าที่ 53 เมือ่ กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมทีม่ ีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)

การปฏิบตั ิช่วงเปลีย่ นแปลง
วิธีมูลค่ายุติธรรม
80 กิจการที่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็ นครั้งแรก โดยได้เลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชี
ส่ ว นได้เ สี ย ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์บ างรายการหรื อ ทุ ก รายการตามสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิน งานเป็ น
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องรับรู ผ้ ลกระทบของการเลือกนั้นเป็ นการปรับปรุงในกําไร
สะสมยกมาสําหรับงวดทีก่ ิจการได้เลือกวิธีการบัญชีนเป็
ี้ นครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการได้เคยเปิ ดเผยมู ลค่ายุติธรรมต่ อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิ ดเผยในงบการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มู ลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงวดก่ อนหน้านั้น
(ซึ่ ง การวัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมเป็ นไปตามคํ า นิย ามที่กํ า หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ ง การวัด มู ลค่ า ยุติ ธ รรม (เมื่อมี ก าร
ประกาศใช้)) กิจการอาจปฏิบตั ิดงั นี้
80.1.1 ปรับ ปรุ ง กํ า ไรสะสมยกมาต้น งวดในงวดแรกที่ สุ ด ที่ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผยมู ล ค่ า
ยุติธรรมนั้นต่อสาธารณะ และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกล่าว และ
80.2 หากกิ จ การไม่ เ คยเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามย่ อ หน้า ที่ 80.1 ต่ อ สาธารณะ กิ จ การต้อ งไม่
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงนี้ ไว้
81 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่ างจากข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ ปรับปรุงย้ อนหลังข้ อมูลเปรียบเทียบเว้ นแต่ จะทําไม่ ได้ ในทาง
ปฏิบัติ
82 เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวดให้
รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
วิธีราคาทุน
83 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญ ชี เมื่อกิจการเริ่ มใช้ มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้เป็ นครั้ งแรกและ
เลือกใช้ วิธรี าคาทุน โดยให้ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และให้ รวมถึงการจัดประเภท
ใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มด้ วย
84 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมู ลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุ น ที่ ไ ด้ม าโดยการแลกเปลี่ย นสิ น ทรัพ ย์ ให้ถือ เป็ นการเปลี่ย นทัน ที เ ฉพาะรายการ
ในอนาคต
การรวมธุรกิจ
84ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มี
การเพิม่ ย่อหน้าที่ 14ก และเพิม่ หัวข้อก่อนย่อหน้าที่ 6 กิจการต้องถือปฏิ บตั ิตามการปรับปรุง
ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป สําหรับการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตั้งแต่ วนั ต้นงวดของงวดแรกสุดที่ถือปฏิ บตั ิ ตามการปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น กิจการต้องไม่
ปรับปรุงการบัญชีสําหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในงวดก่อน อย่างไรก็ตาม
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กิจการอาจเลือกถือปฏิบตั ิการปรับปรุงสําหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนแต่ละ
รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นวัน ต้น งวดของงวดประจํ า ปี แรกสุ ด ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ ม าตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ กิ จ การมี ข ้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นการถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม
การปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรายการทีเ่ กิดขึ้ นก่อนหน้าเหล่านั้น

วันถือปฏิบตั ิ
85 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลัง
วั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้ งนี้ สนั บสนุ นให้ นํ าไปใช้ ก่ อนวั นถื อปฏิ บั ติ หากกิ จ การ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
85ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
85ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
85ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
85ง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้ มีการเพิ่ม
หั ว ข้ อ ก่ อ นย่ อ หน้ า ที่ 6 และหลั ง ย่ อ หน้ า ที่ 84 และเพิ่ ม ย่ อ หน้ า ที่ 14ก และ 84ก กิ จ การต้ อ ง
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
85จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
86 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
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