คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
บทนา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ครอบคลุ ม ถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ท่กี ิจการถือครอง และมีรายได้ จากค่าเช่าหรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้มิใช่เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริหารงานของกิจการ หรือ
ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ระบุให้ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นรายการแยกต่างหากจากสินทรัพย์ท่ใี ช้ ดาเนินงานประเภทอื่น ทั้งนี้
เพื่อให้ การวิเคราะห์งบการเงินสามารถทาได้ อย่างแม่นยามากขึ้น
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ให้ ทางเลื อกในการวั ดมู ลค่ าอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมหรื อวิ ธีราคาทุน หากเลือกใช้ วิธีราคาทุน กิจการยังคงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยถึงมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนทันที ทั้งนี้อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนทุกประเภทที่จัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องบันทึกโดยใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไม่ รวมถึงสินทรั พย์ท่ีกิจการให้ เช่ าภายใต้ สัญญาเช่ า การเงิน และ
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก สาหรั บ สิทธิการเช่ าในอสังหาริ มทรั พย์ท่ีนามาให้ เช่ าต่ อ
สามารถจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่กไ็ ด้ แต่หากจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน จะต้ องวัดมูลค่าด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและ/หรืออาคาร พร้ อมทั้ง
ส่วนควบของที่ดินหรืออาคาร) ที่กจิ การมีไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ตัวอย่างเช่น
 ที่ดินที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อหวังกาไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่าถือ
ครองไว้ เพื่อขายในระยะสั้นในการดาเนินงานปกติของกิจการ
 ที่ดินที่กจิ การถือครองไว้ โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ ในอนาคต
 อาคารที่กิจการเป็ นเจ้ าของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน) และ
ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา)
 อาคารที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าซึ่งกิจการถือครองไว้ เพื่อให้ เช่าต่อภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานไม่ว่าจะ
เป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา
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 อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างก่อสร้ าง หรือพัฒนา สาหรับการใช้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนในอนาคต
ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การมีไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ใน
การบริหารงานของกิจการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ ไม่ถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น
 กิจการที่ประกอบธุรกิจด้ านการค้ าขายที่ดิน ให้ ถือว่ าที่ดินที่ถือครองเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ า
คงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ
 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีมี ไ ว้ ใ ช้ ง าน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การถือครองเพื่อใช้ ภายในกิจการในอนาคต
 อสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและนามาใช้ ภายในกิจการในเวลาต่อมา
 อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ ประโยชน์โดยพนักงาน
 อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานรอการจาหน่าย
 อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
นอกจากนี้ อสังหาริ มทรั พย์บางอย่างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่ อหาประโยชน์จาก
รายได้ ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่อใช้ ในการผลิต
หรื อจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริ หารงานของกิจการ ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย
(หรือแยกให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถ
แยกส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ต่อเมื่อสัดส่วน
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีกิ จ การถื อ ไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต หรื อ จั ด หาสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร หรื อ ใช้ ใ น
การบริหารงานของกิจการนั้นไม่มีนัยสาคัญ
ในบางกรณี กิจการอาจเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ท่ีให้ เช่ าและถู กใช้ งาน โดยบริ ษัทใหญ่
หรื อบริษัทย่อยอื่นของกิจการ อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวไม่ถือเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนใน
งบการเงินรวมของกิจการเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานใน
ภาพรวมของกลุ่ ม กิ จ การ อย่ า งไรก็ต าม หากมองเฉพาะกิ จ การที่ เ ป็ นเจ้ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถ้ าอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็ นไปตามคานิยามที่
กาหนดไว้ ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของกิจการได้
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การบันทึกบัญชี
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
กิจการต้ องรับรู้อสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุนเมื่อ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะ
ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสามารถวัดราคาทุนของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ ง นี้ กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ รับมาด้ วยราคาทุน
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
กิจการสามารถวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายหลังการรับรู้รายการได้ 2 วิธี
1. วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ด้ ว ยวิ ธีมู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรั บรู้ กาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด
2. วิธีราคาทุน กิจการต้ องวัดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคา
สะสม และผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า สะสม (ถ้ ามี ) พร้ อมทั้ ง เปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวด้ วย
กิจการต้ องเลือกใช้ วิธวี ัดมูลค่าวิธเี ดียวกันสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอยู่ท้งั หมด
ของกิจการ ยกเว้ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทสิทธิการเช่าที่ต้องใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สนับสนุ นแต่ไม่ได้ บังคับให้ มูลค่ายุติธรรมต้ องหาจากผู้ประเมินราคา
อิสระเท่านั้น ไม่ว่ากิจการจะเลือกวิธวี ัดมูลค่าวิธใี ดก็ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด ระบุว่ากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นทาให้ ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้มีความเป็ นไป
ได้ น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลค่ ายุติธรรมเป็ นวิ ธีราคาทุ นจะทาให้ ข้อมูลที่นาเสนอมีความ
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
ในกรณีท่ไี ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น รายการซื้อ
ขายทางการตลาดที่เทียบเคียงได้ ไม่เกิดขึ้นบ่อย (เช่น มีรายการเกิดขึ้นน้ อย และราคาเสนอซื้อไม่เป็ น
ปั จจุ บันหรือราคาของรายการซื้อขายที่สามารถสังเกตได้ บ่งชี้ว่าผู้ขายถูกบังคับขาย) และการวัดมูลค่า
ยุติธรรมด้ วยวิธอี ่นื (เช่น การประมาณการโดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไม่สามารถจัดทาได้
กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์โดยใช้ วิธีราคาทุนที่กาหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ โดยสมมติ ใ ห้ มู ล ค่ า คงเหลื อ ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุนเท่ากับศูนย์
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากกิ จ การก าหนดว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่อ ยู่ ใ นระหว่ า ง
การก่ อสร้ างนั้ นไม่ สามารถวั ดมูลค่าได้ อย่า งน่ า เชื่อถือ แต่กิจการคาดว่ าจะสามารถประมาณมูลค่ า
ยุติธรรมได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ เมื่อ การก่ อสร้ า งนั้ น เสร็จสิ้น กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ
การลงทุ น ที่อ ยู่ ในระหว่ างการก่ อ สร้ า งนั้ น ด้ ว ยวิ ธีร าคาทุ น จนกระทั่งสามารถวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ หรือเมื่อการก่อสร้ างเสร็จสิ้น (แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)
อย่างไรก็ตาม กิจการยังคงต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
รวมถึง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้ าง ในกรณีดังกล่าว แม้ ว่ากิจการอาจใช้ วิธี
ราคาทุ น สาหรั บ อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ นหนึ่ งรายการ กิจการยังคงต้ องใช้ วิ ธีมูลค่า ยุ ติธรรม
สาหรับอสังหาริมทรัพย์รายการที่เหลืออื่นๆ ต่อไป
การโอน
การโอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ไปยั ง บั ญ ชี อ่ืน ๆ หรื อ โอนจากบั ญ ชี อ่ืน ๆ มาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ งานของอสังหาริมทรั พย์น้ัน การ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ งานเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริ มทรั พย์น้ันเป็ นไปตามคานิ ยามหรื อสิ้นสุดการเป็ นไป
ตามคานิยามของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนและมีหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงการใช้ งาน การ
เปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฝ่ ายบริหารแต่เพียงอย่างเดียวสาหรับการใช้ ของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ ให้
หลักฐานสาหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ งานตัวอย่างของหลักฐานการเปลี่ยนแปลงรวมถึง
 เริ่มมีการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเองหรือการพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์ภายใน
กิจการเอง ทาให้ มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้
งาน
 เริ่ มมีการพั ฒนาอสังหาริมทรั พย์เพื่ อมีไว้ ขาย ทาให้ มีการโอนจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการ
ลงทุนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ
 สิ้นสุดการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทาให้ มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้
ใช้ งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
 เริ่ ม สัญ ญาเช่ า แบบด าเนิ น งานกั บ กิ จ การอื่ น ท าให้ มี ก ารโอนจากสิน ค้ า คงเหลื อ ไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หากกิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน การโอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานและสินค้ าคงเหลือจะไม่ทาให้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่
ทาให้ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน








หากกิจการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานหรื อสินค้ าคงเหลือ ต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ งาน
เป็ นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะบันทึกเป็ น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินค้ าคงเหลือ
หากอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานได้ เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกด้ วย
มูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ งาน กิจการต้ องปฏิบัติกับผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ กับมูลค่ายุติธรรมด้ วยวิธีการเดียวกับการตีราคา
ใหม่ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นอกจากนี้
กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์น้ันได้ เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 กรณี มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ล ดลงให้ รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ น มี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นให้ ลดส่วนเกินทุนดังกล่าว
จนหมดเสียก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้ น
 หากมูลค่าตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ท่เี คยบันทึกไว้ จานวนที่เพิ่มขึ้นให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
 ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลังการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า(ถ้ ามี) ให้ รับรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใน
ส่วนของเจ้ าของ หากมีการจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนในเวลา
ต่อมา ให้ โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรั พย์ไปยังกาไรสะสมโดยไม่
รับรู้ผ่านกาไรหรือขาดทุน
การโอนจากสินค้ าคงเหลือไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับมูลค่าตาม
บัญชีก่อนการโอนในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการก่อสร้ างหรื อการพั ฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่สร้ างขึ้นเอง
ที่จะบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านั้นในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
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สรุปการเปลีย่ นแปลงการใช้งานกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม

การเปลีย่ นแปลงการใช้งาน

รับรูก้ าไรขาดทุน
จากมูลค่ายุติธรรม

การโอน

ก) เริ่มมีการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการ

IP -> PPE

-

ข) สิ้นสุดการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการ

PPE -> IP

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ ตาม TAS16

ค) เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ ขาย

IP -> Inventory

-

ง) เริ่มสัญญาเช่าแบบดาเนินงานกับกิจการอื่น

Inventory -> IP

งบกาไรขาดทุน

(IP = อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน PPE = ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Inventory = สินค้ าคงเหลือ)

ตัวอย่างกรณีกิจการเปลีย่ นประเภทอสังหาริมทรัพย์จาก สินค้าคงเหลือ ไปเป็ น อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
บริษัท เอ จากัด มีท่ดี ินของบริษัทที่มีไว้ เพื่อขายลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดย ณ
วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25X1 ที่ดิน ดั งกล่ า วมี ร าคาทุ น 100 บาท ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25X2
บริษัท เอ จากัดเปลี่ยนการใช้ งานที่ดินดังกล่ าวเป็ นที่ดินให้ เช่ าเนื่องจากยกเลิกแผนการขายที่ดิน ณ
วันที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท ที่ดินดังกล่าวมีราคาดังนี้
กรณีที่ 1 มูลค่ายุติธรรมของทีด่ ิน เท่ากับ 110 บาท บริษทั ลงบันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
110
เครดิต สินค้ าคงเหลือ – ที่ดิน
100
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดิน (PL)
10
กรณีที่ 2 มูลค่ายุติธรรมของทีด่ ิน เท่ากับ 90 บาท บริษทั ลงบันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
90
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดิน (PL) 10
เครดิต สินค้ าคงเหลือ – ที่ดิน
100
(PL – รับรู้ผ่านรายการกาไรหรือขาดทุน)
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ตัว อย่ า งกรณี กิ จ การเปลี่ย นประเภทอสัง หาริ ม ทรัพ ย์จ าก ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
บริษัท ก จากัด มีท่ดี ินของบริ ษัทที่มีไว้ เพื่อสร้ างอาคารโรงงานในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25X1 ที่ดิน ดั งกล่ า วมี ร าคาทุ น 100 บาท และมี ส่ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคาที่ดิน จ านวน 20 บาท
ต่อมาเมื่อวั นที่ 31 ธันวาคม 25X2 บริษัท ก จากัดเปลี่ ยนการใช้ งานที่ดินดังกล่ าวเป็ นที่ดินให้ เช่ า
เนื่องจากยกเลิกแผนการพัฒนาอาคารโรงงาน ณ วันที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท ที่ดินดังกล่าวมีราคาดังนี้
กรณีที่ 1 มูลค่ายุติธรรมของทีด่ ิน เท่ากับ 110 บาท บริษทั ลงบันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (OCI)
เครดิต ที่ดิน

110
10
120

กรณีที่ 2 มูลค่ายุติธรรมของทีด่ ิน เท่ากับ 90 บาท บริษทั ลงบันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (OCI)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน (PL)
เครดิต ที่ดิน

90
20
10
120

กรณีที่ 3 มูลค่ายุติธรรมของทีด่ ิน เท่ากับ 130 บาท บริษทั ลงบันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
130
เครดิต ที่ดิน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (OCI)

120
10

จากกรณีท่ี 3 ต่ อ มาในวั นที่ 31 ธัน วาคม 25X3 บริ ษัทขายที่ดินเช่ าในราคา 150 บาท บริ ษัทลง
บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสด
เครดิต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินเช่า
กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (PL)
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
เครดิต กาไรสะสม
(OCI – รับรู้ผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
(PL – รับรู้ผ่านรายการกาไรหรือขาดทุน)

150
130
20
30
30
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การจาหน่าย
การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทาสัญญาเช่าการเงิน
โดยกิจการต้ องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกิจการ
จาหน่ายหรือเลิกใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตอีก ในการกาหนดวันที่ถือเป็ นวันจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน กิจการ
ต้ องใช้ เกณฑ์ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้ า หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า
ตัวอย่างที่ 1
ในปี 25X0 กิจการก่อสร้ างอาคารสานักงานสาหรั บให้ เช่ าด้ วยมูลค่าต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ทั้งสิ้น 100 ล้ านบาท และเริ่มรับรู้รายได้ จากการให้ เช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25X1 ต่อมา ณ วันสิ้น
ปี 25X1 อาคารดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้ วยวิธีรายได้ (Income
approach) จานวนเงิน 120 ล้ านบาท อาคารหลังดังกล่าวมีอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
วิธีมูลค่ายุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
...
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
120 บาท
…
งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
…
กาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ
20 บาท

วิธีราคาทุน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
...
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
95 บาท
…
งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
…
ค่าเสื่อมราคา – อสังหาริมทรัพย์ฯ
(5) บาท

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องเปิ ดเผยไม่ว่ากิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
 วิธกี ารวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ (วิธมี ูลค่ายุติธรรมหรือวิธรี าคาทุน)
 รายได้ ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้ เกิด
รายได้ ค่าเช่าสาหรับงวด และไม่ได้ ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าสาหรับงวด
 ระดั บ ที่มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของอสัง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น (ซึ่ งได้ มีก ารวั ดมู ลค่ า หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในงบการเงิน) ได้ มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ ยวชาญในวิ ชาชีพและมีประสบการณ์ในทาเลที่ต้ังและประเภทของอสังหาริ มทรั พย์
เพื่ อ การลงทุ น ที่มีก ารประเมิ น นั้ น หากไม่ มีก ารประเมิน ดัง กล่ า วกิจการต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงไว้ ด้วย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผยเพิม่ เติมหากกิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
 เปิ ดเผยข้ อมูลในการกระทบยอดระหว่ างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการ
ลงทุน ณ วันต้ นงวดกับวันสิ้นงวด โดยแสดงถึงรายการผลกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตี
ราคาให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
 สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กจิ การไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรม เพราะ
มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งเพิ่ มเติมตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผยเพิม่ เติมหากกิจการใช้วิธีราคาทุน
 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมกับผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์สะสม) ณ วันต้ นงวดและสิ้นงวด
 เปิ ดเผยข้ อมูลการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันต้ นงวดกับวันสิ้นงวด
 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ในกรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถวั ด ได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ และอายุการให้ ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
ตัวอย่างที่ 2
จากตัวอย่างที่ 1 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังต่อไปนี้
วิธีมูลค่ายุติธรรม

วิธีราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการ
เป็ นอาคารส านั ก งานให้ เ ช่ า โดยกิ จ การบั น ทึก
มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้ วยราคาทุ น ซึ่ งรวมต้ นทุ น การท ารายการ
หลังจากนั้นกิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ประเมิ น โดยผู้
ประเมิ น ราคาอิ ส ระและรั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมใน ก าไรหรื อ ขาดทุ น ผู้ ป ระเมิ น
ร า ค า อิ ส ร ะ ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้ วิธีพิจารณา
จากรายได้ ข้ อสมมติ ฐ านที่ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการ
เป็ นอาคารส านั ก งานให้ เ ช่ า โดยกิจ การบั น ทึก
มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้ วยราคาทุ น ซึ่ งรวมต้ นทุ น การท ารายการ
หลังจากนั้นกิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่ อ
การลงทุนด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี)
ค่ า เสื่อ มราคาของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้ นตรงตาม
อายุการให้ ประโยชน์ ของอาคารสานักงานให้ เช่ า
โดยประมาณ 20 ปี
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วิธีมูลค่ายุติธรรม
การลงทุ น ประกอบด้ วย พื้ นที่เ ช่ า อัตราการเช่ า
รายได้ ค่าเช่า อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทนและ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
รายการกระทบยอดอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนมีดังนี้

วิธีราคาทุน
การลงทุ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 25X1 และ
25X0 แสดงได้ ดังนี้
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี – สุทธิ

25X1
100
(5)
95

25X0
100
(0)
100

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด
100 ล้ านบาท
รายการกระทบยอดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี้
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ ต้ นงวด
100 ล้ านบาท
20 ล้ านบาท
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(5) ล้ านบาท
มูลค่าตามบัญชีส้ นิ งวด
120 ล้ านบาท
มูลค่าตามบัญชี – สุทธิ สิ้นงวด
95 ล้ านบาท

ในปี 25X1 กิ จ การมี ร ายได้ ค่ า เช่ า จาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 5 ล้ านบาท
โดยมีค่า ใช้ จ่า ยในการด าเนิ น งานทางตรงที่เ กิ ด
จากอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ การลงทุ นซึ่ งก่อให้ เกิด
รายได้ ค่ า เช่ า ส าหรั บ งวด และไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด
รายได้ ค่ า เช่ า ส าหรั บ งวดจ านวน 0.5 ล้ า นบาท
และ 0.2 ล้ านบาท ตามลาดับ

มูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ
การลงทุ น ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25X1 เท่า กับ
120 ล้ า นบาท ซึ่ ง ประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ราคา
อิสระโดยใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ ข้ อสมมติฐาน
ที่ส าคั ญ ที่ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ประกอบด้ วย
พื้นที่เช่า อัตราการเช่า รายได้ ค่าเช่า อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทนและอัตราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า
มูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ
ก า ร ล ง ทุ น ณ วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 25X0
ไม่ ส ามารถวั ด ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากไม่ มี
ราคาตลาดเทียบเคียงที่เหมาะสม และรายรับจาก
การให้ เช่ายังไม่แน่นอน ทั้งนี้กิจการคาดว่ามูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะอยู่
ระหว่าง 100 ถึง 150 ล้ านบาท
ในปี 25X1 กิ จ การมี ร ายได้ ค่ า เช่ า จาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 5 ล้ านบาท
โดยมีค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น งานทางตรงที่เ กิ ด
จากอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน ซึ่ งก่อให้ เกิด
รายได้ ค่ า เช่ า ส าหรั บ งวด และไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด
รายได้ ค่ า เช่ า ส าหรั บ งวดจ านวน 0.5 ล้ า นบาท
และ 0.2 ล้ านบาท ตามลาดับ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
หากกิจการเลือกใช้
 วิธรี าคาทุน ให้ กจิ การใช้ วิธปี รับปรุงย้ อนหลัง
 วิธมี ูลค่ายุติธรรม ให้ กจิ การใช้ วิธปี รับปรุงย้ อนหลังเท่าที่เคยเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมใน
งวดก่อน ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสาหรับการ
นาวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มาถือปฏิบัติ
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ทาให้ กิจการสามารถนางบการเงินมาวิเคราะห์หาอัตราส่วนสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้ เกิดรายได้ หลักและรายได้ อ่นื ของกิจการได้ อย่างแม่นยามากขึ้น
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ ต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ไม่ว่าจะเลือกวัดมูลค่าด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรม หรือราคาทุน ทาให้ มีต้นทุนในการจัดทางบการเงิน
เพิ่มขึ้น (แม้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ บังคับให้ ต้องใช้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระเสมอไป)
 ผู้ได้ รับผลกระทบคือกลุ่มบริษัทที่มีท่ดี ิน หรืออาคารที่ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ งานที่แน่นอน
เนื่องจากต้ องปรับปรุงรายการในงบการเงินทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนประเภทระหว่างอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ีใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ง านที่
เปลี่ยนแปลงไป
 ในกรณีท่ีกลุ่ มกิจ การมีการให้ เช่ าอสังหาริ มทรั พย์แ ก่กลุ่มกิจการด้ วยกันเอง อาจทาให้ การจั ด
ประเภทสาหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ เช่านั้นมีความแตกต่างกันในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมของกลุ่มกิจการ

********************
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