เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๑/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๔๐ เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรือ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
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 ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 40: Investment Property (Bound
volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 7 8 9 16
20 30 41 50 53 53ก 54 56 60 61 62 67 69 74 75 77 78 84ข และหั วข้ อที่เกี่ยวข้ อง และ 85ฉ
และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 19ก 29ก และ 40ก และตัดย่ อหน้ าที่ 3 6 25 26 และ 34 และปรั บปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรือ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน
การรับรูร้ ายการ
การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

6
16
20
30

นโยบายการบัญชี
วิธีมูลค่ายุติธรรม
วิธีราคาทุน

30
33
56

การโอน
การจาหน่าย
การเปิ ดเผยข้อมูล

57
66
74

วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน

74

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

80

วิธีมูลค่ายุติธรรม
วิธีราคาทุน
การรวมธุรกิจ
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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80
83
84ก
84ค
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 86
ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี
ให้ กิจการถื อปฏิบั ติตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรือ่ ง อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับอสังหาริมทรั พย์
เพื่อการลงทุนและกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการทุกรายการดังต่อไปนี้
4.1
สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์) และ
4.2
สัมปทานเหมืองแร่ และทรัพยากรแร่ เช่ น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่ำตำมบัญชี

หมายถึง จ านวนเงิ นของสิ นทรัพย์ที่ ร ับรู ้ใ นงบแสดงฐานะ
การเงิน

รำคำทุน

หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดทีก่ ิจการจ่าย
ไป หรื อมูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่น ทีก่ ิจการ
มอบให้เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ ณ เวลาทีไ่ ด้สินทรัพย์
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นัน้ มา หรื อ ณ เวลาทีก่ ่อสร้างสินทรัพย์นัน้ หรื อหาก
เป็ นไปได้ ให้รวมถึ งจานวนที ่แบ่ งมาเป็ นราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ รั บ รู ้เ มื่ อ เริ่ มแรกตามที ่ ก าหนดไว้ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่น เช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 2 เรื่อง การจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ำยุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ าย
เพื่อโอนหนี้ สิ นในรายการที่เ กิ ดขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวั ด
มูลค่ำยุติธรรม)

อสังหำริมทรัพย์เพือ่
กำรลงทุน

หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน หรื ออาคาร หรื อส่ วนของ
อาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร)
ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ ช่ าเป็ นสินทรัพย์
สิทธิการใช้) เพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
จากการเพิ่มขึ้ นของมู ลค่ าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพือ่
1) ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ จั ด ห า สิ น ค้ า ห รื อ
ให้บ ริ ก าร หรื อ ใช้ใ นการบริ ห ารงานของ
กิจการ หรือ
2) ขายตามลั ก ษณ ะก าร ปร ะ กอ บ ธุ ร กิ จ
ตามปกติ

อสังหำริมทรัพย์ที่มไี ว้
ใช้งำน

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง (โดยเจ้าของ หรือโดย
ผูเ้ ช่ าเป็ นสินทรัพย์สิทธิ การใช้) เพื่อใช้ในการผลิต
หรื อจั ดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หาร
งานของกิจการ
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การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ี
ไว้ใช้งาน
6
7

8

9

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมู ลค่ าของสิ นทรั พย์ หรื อทั้งสองอย่ าง ดั งนั้ นอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นจึ งก่ อให้ เกิด
กระแสเงิ น สดที่โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ นอิสระจากสิน ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่น ๆ ของกิจการซึ่ งทาให้
อสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นต่ างจากอสั งหาริ มทรั พย์ ท่ีมี ไว้ ใช้ งาน ในขณะที่กระแสเงิ น สด
จากการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรื อใช้ ในการบริ หารงานของกิจการไม่ได้ มาจาก
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมาจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือให้ บริการด้ วย
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ใช้ ปฏิบัติกบั อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้
ใช้ ง าน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า ใช้ ป ฏิบั ติ กั บ
อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานที่ถือครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้
ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
8.1
ที่ดิน ที่กิจ การถื อ ครองไว้ เ พื่ อ หวั งก าไรจากการเพิ่ มมู ลค่ า ของที่ดิน นั้ น ในระยะยาว
มากกว่าถือครองไว้ เพื่อขายในระยะสั้น ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ตามปกติของ
กิจการ
8.2
ที่ดินที่กิจการถือครองไว้ โดยที่ปัจจุ บันยังมิได้ ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ ในอนาคต
(ถ้ ากิจการยังมิได้ ระบุว่าจะใช้ ท่ดี ินนั้นเป็ นอสังหาริมทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน หรือเพื่อขาย
ในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ ถือว่าที่ดินนั้นถือไว้
เพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)
8.3
อาคารที่กิจการเป็ นเจ้ าของ (หรือสินทรั พย์สิทธิการใช้ ท่เี กี่ยวข้ องกับอาคารที่กิจการ
ครอบครอง) และให้ เช่ าต่อด้ วยสัญญาเช่ าดาเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือ
มากกว่าหนึ่งสัญญา)
8.4
อาคารที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าซึ่งกิจการถือครองเพื่อให้ เช่าต่อภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานไม่ว่า
จะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า
8.5
อสั งหาริ มทรั พย์ ท่ีอยู่ ในระหว่ างก่ อสร้ างหรื อพั ฒนาเพื่ อใช้ เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ
การลงทุนในอนาคต
ตั วอย่ างต่ อไปนี้ ไม่ ถื อเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น ดั งนั้ น จึ งไม่ รวมอยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
9.1
อสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการมีไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยู่
ในขั้นตอนการก่อสร้ างหรือพัฒนาเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้า
คงเหลือ) เช่น อสังหาริ มทรั พย์ท่กี ิจการได้ มาเพื่ อจะจาหน่ ายในอนาคตอันใกล้ หรือ
เพื่อนามาพัฒนาและขายต่อ
9.2
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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อสังหาริ มทรั พย์ ท่ีมีไว้ ใช้ งาน (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ) รวมถึง
อสังหาริ มทรั พย์ท่กี ิจการถือครองเพื่อใช้ ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริ มทรั พย์ท่กี ิจการถือ
ครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและนามาใช้ ภายในกิจการในเวลาต่อมา อสังหาริ มทรั พย์ ท่ีใช้
ประโยชน์ โดยพนั กงาน (ไม่ ว่าพนั กงานจะจ่ ายค่ าเช่ าในอัตราตลาดหรื อไม่ ก ็ตาม) และ
อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานรอการจาหน่าย
9.4
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
9.5
อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่ อใช้ ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริหารงานของกิจการ ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือ
แยกให้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่าเงิน ทุน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถ
แยกส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ต่อเมื่อ
สัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการถือไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือ
ใช้ ในการบริหารงานของกิจการนั้นไม่มีนัยสาคัญ
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 ยส าคั ญในการจั ดการโดยรวม เช่ น การที่ เจ้ าของอาคารส านั กงานจั ดให้ มี ยามรั กษา
ความปลอดภัยและการบริการบารุงรักษาให้ แก่ผ้ ูเช่าที่ใช้ อาคารสานักงานนั้น
ในกรณีอ่นื ๆ ซึ่งการบริการที่ให้ ถือเป็ นส่วนที่มีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการเป็ นเจ้ าของและ
เป็ นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการต่างๆ ที่ให้ กบั แขกที่เข้ าพักถือเป็ นองค์ประกอบที่มีนัยสาคัญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจ้ าของถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานไม่ใช่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในบางกรณีอาจเป็ นการยากที่จะระบุว่าบริการเสริมนั้นมีนัยสาคัญมากจนทาให้ อสังหาริมทรัพย์
ขาดคุณสมบัติในการเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ในบางครั้งเจ้ าของโรงแรมอาจโอน
ความรั บผิ ดชอบให้ แก่ บุ คคลที่ สามภายใต้ สั ญญาการจั ดการ เงื่ อนไขของสั ญญาการจั ดการนี้
อาจเป็ นไปได้ หลากหลายรูปแบบ ในด้ านหนึ่ ง เจ้ าของกิจการอาจเป็ นเพี ยงนั กลงทุ นประเภทรอรั บ
ผลตอบแทน แต่อกี ด้ านหนึ่ง เจ้ าของนั้นอาจต้ องการโอนภาระงานประจาวันให้ แก่ผ้ ูอ่นื ในขณะที่
ยังคงไว้ ซ่ึ งความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดาเนิ นงาน
ของโรงแรม
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรือไม่ กิจการต้ องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการใช้ ดุลยพินิจได้ อย่างสม่าเสมอ โดยให้ สอดคล้ อง
กั บค านิ ยามของอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น และแนวทางที่ ก าหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7 ถึ ง 13
ย่อหน้ าที่ 75.3 ระบุให้ กิจการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์ น้ันทา
ได้ ยาก
9.3

10

11

12

13

14
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15

กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดว่าการได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการได้ มา
ซึ่งสินทรั พย์หรื อกลุ่มของสินทรั พย์หรื อการรวมธุรกิจภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กิจการควรอ้ างอิงไปยังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เพื่อพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ คาอธิบายในย่อหน้ าที่ 7 ถึง
14 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เกี่ ยวข้ องกั บ การพิ จารณาว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น ถื อ เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานหรื ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น แต่ไม่ได้ กาหนดว่าการได้ มาซึ่ ง
อสังหาริ มทรั พย์ เป็ นการรวมธุ รกิจ ตามที่ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ หรือไม่ การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวนั้นเป็ นไปตามคานิยามของการรวมธุรกิจ
ตามที่ ไ ด้ ระบุ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ และ
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัติตามแต่ละ
มาตรฐานการบัญชีแยกต่างหากจากกัน
ในบางกรณี กิจการอาจเป็ นเจ้ าของอสังหาริมทรั พย์ท่ใี ห้ เช่ าและถูกใช้ งานโดยบริษัทใหญ่ หรือ
บริ ษัทย่อยอื่น ของกิจการ อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวไม่ถือเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น
ในงบการเงินรวมของกิจการเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้
ใช้ งานในภาพรวมของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์
อสังหาริ มทรั พย์น้ันถือเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนถ้ าอสังหาริ มทรั พย์น้ัน เป็ นไปตาม
คานิยามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได้

การรับรูร้ ายการ
16

17

18

กิจการต้องรับรูอ้ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีก่ ิจการเป็ นเจ้าของเป็ นสินทรัพย์ เมือ่ เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
16.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
จากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภายใต้ หลักการรั บรู้รายการ กิจการต้ องประเมินราคาทุนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ 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 าให้ กิ จ การ
ได้ อ สังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น มา และต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้ น ภายหลั งเพื่ อต่ อเติ ม เปลี่ ยนแทน
(บางส่วน) หรือให้ บริการแก่อสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ ห ลั ก การรั บ รู้ ร ายการในย่ อ หน้ า ที่ 16 กิ จ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ต้ น ทุ น ค่ า บริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประจาวันเป็ นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่รับรู้ต้นทุนเหล่านี้ในกาไร
หรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ต้ นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจาวันหลักๆ คือค่าแรงงาน และต้ นทุน
ที่ ใ ช้ ห มดไปและอาจรวมถึ งต้ นทุ นค่ าชิ้ นส่ วนชิ้ นเล็กๆ ด้ วยวั ตถุ ประสงค์ ของรายจ่ ายเหล่ านี้
บ่อยครั้งมักเป็ นเรื่องของการซ่อมแซมและบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
19

19ก

ชิ้ นส่วนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นอาจได้ มาโดยการเปลี่ ยนแทน เช่ น การเปลี่ ยนผนั ง
ภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใต้ หลักการรับรู้รายการ กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส่ ว นของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น รวมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องอสั ง หาริ ม ทรั พย์
เพื่ อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ต้นทุ นนั้ นเกิดขึ้นหากเข้ าเงื่อนไขการรั บรู้ รายการ และกิจการต้ อง
ตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนด้ วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้นตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ อ สังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ที่ถื อ ครองโดยผู้ เ ช่ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ สิทธิก ารใช้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
20
21

22
23

24

25
26
27

กิจการต้องวัดมูลค่าเมือ่ เริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ที่กิจการเป็ นเจ้าของด้วย
ราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทารายการ
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาโดยการซื้อ ประกอบด้ วย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจั ดหาสินทรั พย์ ตัวอย่ างของรายจ่ ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจั ดหา
สินทรัพย์ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์
และต้ นทุนในการทารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
23.1 ต้ นทุนก่อนการดาเนินงาน (ยกเว้ นรายจ่ายที่จาเป็ นเพื่อทาให้ อสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)
23.2 ขาดทุ นจากการดาเนิ น งานที่เกิดขึ้ นก่ อนที่อ สังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ นจะมี ผ้ ู เ ข้ า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว้ หรือ
23.3 จานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ในการก่อสร้ างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หากกิจ การซื้ ออสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น โดยการผ่ อนชาระ กิจการต้ องบั น ทึกราคาทุ น
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่เ ทีย บเท่ า ราคาเงิ น สด ผลต่ า งระหว่ า งราคา
เทียบเท่าเงินสดและจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระทั้งหมดให้ รับรู้ เป็ นดอกเบี้ ยจ่ ายตลอดอายุ ของ
การได้ สนิ เชื่อ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิ จ การอาจได้ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น หนึ่ ง รายการ หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง รายการจาก
การแลกเปลี่ ยนกับสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินรายการหนึ่ งหรื อหลายรายการ หรื อสินทรั พย์ซ่ึ ง
ประกอบด้ วยสินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงินและสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงิน คาอธิบายต่อไปนี้ อ้ างอิงถึง
การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์อ่นื และยังใช้ ได้ กับการแลกเปลี่ยน
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28

29

29ก

ทั้งหมดที่ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ในประโยคข้ า งต้ น ด้ ว ย ต้ น ทุ น ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ต้ อ ง
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
27.2 กิ จการไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรั พย์ ท่ี ได้ รั บ และสิ นทรั พย์ ท่ี ให้ ไปใน
การแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจ การต้ อ งวั ดมู ลค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ มาด้ ว ยวิ ธีดังกล่ า ว ถึงแม้ ว่า จะไม่ สามารถตัดรายการ
สินทรั พย์ท่ใี ช้ แลกเปลี่ยนได้ ทันที หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มานั้นไม่สามารถวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมได้
ให้ วัดราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ใี ห้ ไปในการแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
28.1 ลั ก ษณะ (ความเสี่ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน ) ของกระแสเงิ น สดที่ได้ รั บจาก
สินทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ ยนท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าเฉพาะกิ จการในส่ วนของการ
ดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกต่างในย่อหน้ าที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ น สดหลั ง หั ก ภาษี ผลของการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วอาจเห็น ได้ ชัด เจนโดยกิจการ
ไม่จาเป็ นต้ องคานวณอย่างละเอียด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สมเหตุสมผล
ของสินทรัพย์น้ัน หรือ
29.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของประมาณ
การได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจ การสามารถวัด มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มาหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีนาไปแลกเปลี่ ยน
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้ อ งวั ดมู ล ค่ า ต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม าด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ท่ีมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
กิจ การต้ อ งวั ดมู ลค่ าเมื่ อ เริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ นที่ถื อ ครองโดยผู้ เช่ าเป็ น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ด้วยราคาทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
นโยบายการบัญชี
30

31

32

32ก

32ข

32ค

ยกเว้นที่ได้กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32ก กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชี โดยสามารถเลือกใช้วิธี
มู ล ค่ ายุ ติธ รรมตามย่ อ หน้าที่ 33 ถึง 55 หรื อ วิ ธี ราคาทุ นตามย่ อ หน้าที่ 56 และต้อ งใช้
นโยบายการบัญชีน้นั กับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมดของกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด ระบุว่ากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ทาให้ ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของ
รายการ เหตุการณ์อ่ ืน หรือสถานการณ์ของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน หรือ
กระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลค่ายุติธรรม
เป็ นวิธรี าคาทุนจะทาให้ ข้อมูลที่นาเสนอมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ ทุ ก กิจ การก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสัง หาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากกิจการเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม)
หรือเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูล (หากกิจการเลือกใช้ วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ น
(แต่ไม่ได้ กาหนด) ให้ กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนโดยใช้
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 าคาในทาเลพื้ นที่แ ละในประเภทของอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
ที่เกี่ยวข้ อง
กิจการอาจ
32ก.1 เลื อกใช้วิ ธี มูลค่ ายุ ติธรรมหรื อวิ ธี ราคาทุ นส าหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ทั้งหมดที่นาไปเป็ นหลักประกันหนี้ สินซึ่งทาให้การจ่ ายคืนหนี้ สินนั้นขึ้ นตรงกับมู ลค่า
ยุ ติ ธรรมหรื อ ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ที่ ระบุ ไว้ซึ่ งรวมถึ งอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อ
การลงทุนดังกล่าว และ
32ก.2 เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม หรือวิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุ น
ทีเ่ หลือทั้งหมด ซึ่งอาจแตกต่างจากวิธีทีเ่ ลือกใช้ในข้อ 32ก.1
บริ ษัทประกัน บางรายและกิจ การอื่น ที่บ ริ หารกองทุ น อสังหาริ มทรั พ ย์ ภายในกิจ การซึ่ ง ออก
หน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนบางส่วนถือโดยผู้ลงทุนตามสัญญา และหน่วยลงทุนที่เหลือถือโดย
กิจการ ย่อหน้ าที่ 32ก ไม่อนุ ญาตให้ กิจการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ท่ถี ือโดยกองทุนดังกล่ าว
ด้ วยราคาทุนบางส่วนและมูลค่ายุติธรรมบางส่วน
หากกิจการเลื อกวิ ธีท่ีแตกต่างกันสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นสองประเภทตามที่ได้
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงใช้ วิธี
ที่แตกต่างกันต้ องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้
ในก าไรหรื อ ขาดทุ น หากเป็ นการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น จากกลุ่ ม ที่ใ ช้ วิ ธี มู ล ค่ า
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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 ก าหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 53
34
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
35
กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในกาไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิดขึ้ น
36–39 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
40
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม กิจการต้ องแน่ ใจว่ ามู ลค่ายุติธรรมนั้นสะท้ อนถึงรายได้
ค่ าเช่ าจากสัญญาเช่ าในปั จจุ บั น และข้ อสมมติ อ่ืนซึ่ งผู้ ร่ วมตลาดน ามาใช้ ในการก าหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ สถานการณ์ตลาดปัจจุบัน
40ก เมื่ อผู้ เช่ าใช้ วิ ธีมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมในการวั ด มู ลค่ า อสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น ที่ ถื อ ครองเป็ น
สินทรัพย์สิทธิการใช้ กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ไม่ใช่
วัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง
41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้ ระบุหลักเกณฑ์ในการรับรู้เมื่อ
เริ่มแรกของราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้ ย่ อหน้ าที่ 33 กาหนดให้ กิจการต้ องวัด มูลค่าใหม่ของอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น ที่ถื อ
ครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม (ถ้ าจาเป็ น) หากกิจการเลือกใช้ วิธี
มูลค่ายุติธรรม เมื่อการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่ถือครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรั พย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ได้ สินทรัพย์มาสุทธิด้วยการ
จ่ายชาระตามสัญญาเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้งรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ที่รับรู้) ต้ องมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้น การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากราคาทุนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็ นมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนด
ในย่ อหน้ าที่ 33 (โดยคานึ งถึงข้ อ กาหนดในย่ อหน้ า ที่ 50) ต้ องไม่ทาให้ เกิดผลกาไรหรื อ ผล
ขาดทุนเริ่ มแรก ยกเว้ นมูลค่ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค่า ณ เวลาที่ต่างกันไป กรณีดังกล่ าวอาจ
เกิดขึ้นเมื่อการเลือกใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
42–47 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
48
ในกรณียกเว้ นซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อกิจการเริ่มได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์ท่มี ีอยู่เดิมได้ เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจาก
ที่มีการเปลี่ ยนแปลงลักษณะการใช้ งานของสิน ทรั พย์ ) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดว่ าความผัน แปร
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49
50

51
52

ในช่ วงของการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สมเหตุ สมผลนั้ นกว้ า งมาก และเป็ นการยากที่จะประมาณ
ความน่าจะเป็ นของประมาณการดังกล่าว จนทาให้ ประโยชน์ในการใช้ ตัวเลขของการวัดมู ลค่า
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)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในการก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ภายใต้ วิ ธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม
กิจการต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกรับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ วซา้ อีก เช่น
50.1 อุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ หรือเครื่องปรับอากาศมักเป็ นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่วไป
จะรวมอยู่ในมู ลค่า ยุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน มากกว่ าจะแยกรั บ รู้
ต่างหากเป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
50.2 หากให้ เช่ าสานั กงานที่ตกแต่ งพร้ อ มเฟอร์ นิเจอร์ แล้ ว โดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมของ
สานักงานจะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้ แล้ วเนื่องจากรายได้ ค่าเช่าได้ รวมถึง
การใช้ เฟอร์ นิ เจอร์ ดั งกล่ า วด้ ว ย เมื่อเฟอร์ นิ เจอร์ ไ ด้ ร วมอยู่ ในมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น แล้ ว กิ จ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการเฟอร์ นิ เ จอร์ เ ป็ น
สินทรัพย์ท่แี ยกต่างหาก
50.3 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องไม่รวมรายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
หรือรายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานค้ างรับ เนื่องจากกิจการรับรู้รายการดังกล่าว
เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยกต่างหาก
50.4 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ สะท้ อนถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับหรือจะต้ องจ่าย (รวมถึงการจ่ายชาระ
ค่าเช่าผันแปรซึ่งกิจการต้ องจ่ายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ได้ เป็ นมูลค่าสุทธิจากจานวนเงินทั้งหมดที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย จึงจาเป็ นที่จะต้ อ งบวก
กลับหนี้สินจากสัญญาเช่ าที่ได้ รับรู้เพื่ อให้ ได้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนภายใต้ วิธมี ูลค่ายุติธรรม
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในบางกรณี กิจการคาดได้ ว่ามูลค่าปั จจุ บันของเงินสดที่จะต้ องจ่ ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรั พย์
เพื่ อการลงทุน (นอกเหนื อจากรายจ่ ายที่เกี่ยวกับหนี้ สินที่รับรู้แล้ ว) สูงกว่ ามูลค่าปั จจุ บันของ
เงินสดที่จะได้ รับในอนาคต กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ในการพิจารณาว่าควรรับรู้รายการหนี้สนิ
หรือไม่ และหากต้ องรับรู้รายการหนี้สนิ จะวัดมูลค่าหนี้สนิ อย่างไร
กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

53

ข้อ สัน นิ ษ ฐานที่ ส ามารถโต้แ ย้ง ได้อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ กิ จ การจะสามารถวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่างต่ อเนื่องและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเว้น
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53ก

53ข

ซึ่ งมีหลักฐานที่ช ัดเจนว่ า เมื่อ กิ จ การเริ่ม ได้อ สัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น มา (หรื อ เมื่อ
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีอยู่ เ ดิมได้เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจากที่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์) กิจการไม่สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรม
ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่อ งและน่ า เชื่ อ ถือ กรณี นี้ จะเกิ ด ขึ้ นได้
ก็ต่อเมื่อรายการซื้ อขายทางการตลาดที่เทียบเคียงได้ไม่เกิดขึ้ นบ่อย (เช่ น มีรายการเกิดขึ้ น
น้อยและราคาเสนอซื้ อไม่เป็ นปั จจุบนั หรือราคาของรายการซื้ อขายที่สามารถสังเกตได้บ่งชี้
ว่ า ผู ข้ ายถู กบังคับขาย) และการวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมด้วยวิ ธี อื่ น (เช่ น การประมาณการโดยใช้
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไม่สามารถจัดทาได้ หากกิจการกาหนดว่ามูลค่ายุติธรรม
ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่อ ยู่ ใ นระหว่ างการก่ อ สร้างนั้น ไม่ ส ามารถวัด มู ลค่ า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่กิจการคาดว่าจะสามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่อ การก่ อ สร้า งนั้น เสร็ จ สิ้ น กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่อ ยู่
ในระหว่ างการก่อสร้างนั้นด้วยวิธีราคาทุ น จนกระทัง่ สามารถวัด มู ลค่ ายุติธรรมได้อ ย่ า ง
น่าเชื่อ ถือ หรื อ เมื่อ การก่ อ สร้างเสร็ จสิ้ น (แล้ว แต่ เ หตุ การณ์ใ ดจะเกิดก่ อ น) หากกิจการ
กาหนดว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ไม่สามารถวัดมู ลค่ าได้อย่างน่าเชื่อถือและ
ต่อเนือ่ ง กิจการต้องวัดมู ลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดให้ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุ นที่ กิ จการเป็ นเจ้ าของ หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่ า สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ถือครองโดยผูเ้ ช่ าเป็ นสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ โดยสมมติ ใ ห้มู ล ค่ า คงเหลื อ ของอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น เท่ า กับ ศู น ย์
กิจการต้องปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ต่ อไปจนกว่ าจะมี การจ าหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้น
เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่ าง
การก่อสร้ างที่แต่ก่อนกิจการวัดมูลค่าที่ราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้ างเสร็จสิ้นให้ ถือ
ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่างน่าเชื่อถือตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรั พย์
เพื่อการลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กาหนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับสินทรัพย์ท่กี ิจการเป็ นเจ้ าของ หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า สาหรับ อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่ถือ
ครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้
ข้ อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือนั้นจะสามารถโต้ แย้ งได้ ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่กิจการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นที่อยู่ ในระหว่ าง
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การก่อสร้ างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้ าง
เสร็จสิ้นแล้ วไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณียกเว้ นตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องใช้ วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ตามแนวทางที่ ก าหนดให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่ า แล้ ว กิจ การยังคงต้ อ งวั ดมู ลค่ าอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นอื่นด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม รวมถึงอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่ างก่อสร้ าง ในกรณีดังกล่ าว แม้ ว่า
กิจการอาจใช้ วิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงต้ องใช้
วิธมี ูลค่ายุติธรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์รายการที่เหลืออื่นๆ ต่อไป
หากกิจการใช้วิธีวดั มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้อง
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมู ลค่าอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะมีการจาหน่าย (หรือจนกระทัง่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นกลายมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือกิจการเริ่ม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ นั เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติในภายหลัง )
แม้ว่ารายการในตลาดทีเ่ ทียบเคียงกันได้จะเกิดขึ้ นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้ นก็ตาม
วิธีราคาทุน

56

หลังจากการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการทีเ่ ลือกใช้วิธีราคาทุนต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
56.1 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพือ่ ขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก หากเข้าเงือ่ นไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้
เพือ่ ขาย)
56.2 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หากถือครองโดย
ผูเ้ ช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และไม่ได้เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก และ
56.3 ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อ ง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในเรือ่ งวิธีราคาทุน สาหรับในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด

การโอน
57

กิ จ การต้อ งโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นไปยังบัญชี อื่นๆ หรื อโอนจากบัญชี อื่นๆ มาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
นั้น การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานเกิดขึ้ นเมื่ออสังหาริมทรัพย์น้ นั เป็ นไปตามคานิยามหรือ
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สิ้ นสุดการเป็ นไปตามคานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและมีหลักฐานของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฝ่ ายบริหารแต่ เพียงอย่างเดียว
ส าหรับการใช้ข องอสังหาริ มทรัพย์ไม่ ไ ด้ใ ห้หลักฐานส าหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ตัวอย่างของหลักฐานของการเปลีย่ นแปลงรวมถึง
57.1 เริ่มมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเองหรือการพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์
ภายในกิ จการเอง ท าให้มี การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ เ พื่ อ การลงทุ น ไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ มีไว้ขาย ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นสินค้าคงเหลือ
57.3 สิ้ นสุ ดการใช้ ง านอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ภ ายในกิ จการเอง ท าให้ มี การโอนจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริม ทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ
57.4 เริ่มสัญญาเช่าแบบดาเนินงานกับกิจการอื่น ทาให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไป
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
57.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยไม่มีการพัฒนาให้ กิจการถือ
ว่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี การตั ดรายการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น ) และไม่ จั ด ประเภท
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ นสิ น ค้ า คงเหลื อ ในท านองเดี 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 ให้ กิ จ การถื อ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ยั ง คงเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็ น อสังหาริ มทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน
ในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่
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 ธ รรมสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น หากกิจการเลื อกใช้ วิ ธีราคาทุ น การโอนระหว่ าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานและสินค้ าคงเหลือจะไม่ทาให้ มูลค่า
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาให้ ราคาทุนของอสังหาริ มทรัพย์ท่ีใช้
ในการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง
ในการโอนจากอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ที่ บ ัน ทึ ก ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมไปเป็ น
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่มี ไ ว้ใ ช้ง านหรื อ สิ น ค้า คงเหลื อ ต้อ งใช้มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงการใช้งานเป็ นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ ะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง สัญญาเช่า หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งบันทึ ก
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม กิจการต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ ส าหรับอสังหาริ มทรัพย์ที่กิ จการเป็ นเจ้าของ และตามมาตรฐานการายงาน
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ทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า ส าหรับอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยผู เ้ ช่ าเป็ น
สินทรัพย์สิทธิการใช้ จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน กิจการต้องปฏิบตั ิกบั ผลต่างที่
เกิดขึ้ น ณ วันนั้น ระหว่ างมู ล ค่ าตามบัญชี ข องอสังหาริ มทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 16 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า กับมู ลค่ ายุติธรรมด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ ตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน (หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้ ) และรับรู้
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ จ นถึ ง วั น ที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น ได้ เปลี่ ย นมาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้ องปฏิบัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์น้ัน
ด้ วยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ กล่าวคือ
62.1 กรณี มูลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์ลดลงให้ รั บ รู้ในกาไรหรื อขาดทุ น อย่ า งไรก็ตาม
หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึ้นและมียอดคงค้ างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุน
จากการตี ราคาสินทรั พย์ ” ในส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนที่ลดลงต้ องรั บรู้ ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น และต้ องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ
62.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้ รับรู้ดังนี้
62.2.1 หากมูลค่าตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรั พย์ ท่ีเคยบั นทึกไว้ จ านวนที่เพิ่ มขึ้ นให้ รั บรู้ ในก าไรหรื อขาดทุ น
สาหรั บงวด จ านวนที่รั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น สาหรั บ งวดต้ องไม่ เกิน กว่ า
จานวนที่ทาให้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควร
จะเป็ น (สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์มาก่อน
62.2.2 ส่วนที่เพิ่ มขึ้นที่คงเหลือจากข้ อ 62.2.1 ให้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และเพิ่ ม ส่ ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พย์ ใ นส่ วนของเจ้ า ของ หากมี
การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในเวลาต่อมา ให้ โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสม การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์จะไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
การโอนจากสิ น ค้า คงเหลื อ ไปเป็ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่จ ะบัน ทึ ก ด้ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรม กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่ างระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน
กับมูลค่าตามบัญชีก่อนการโอนในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินค้ าคงเหลื อไปเป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อการลงทุ นที่จะบั น ทึก ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมถือว่ามีความสม่าเสมอกับวิธปี ฏิบัติในการขายสินค้ าคงเหลือ
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เมื่อกิจการเสร็จสิ้ นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่สร้างขึ้ นเอง
ที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้ น กับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด

การจาหน่าย
66

67

68

69

70

กิจการต้องตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อ การลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น )
เมื่อกิ จการจ าหน่ ายหรื อเลิ กใช้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นนั้นอย่ างถาวร และคาดว่ า
จะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาหน่ายอีก
การจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรื อการทาสัญญาเช่ า เงิน ทุ น
ในการกาหนดวันที่ถือเป็ นวันจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการขายคือวันที่ผ้ ู รับมี
อานาจควบคุมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นไปตามข้ อกาหนดในการพิ จารณาภาระที่
ต้ องปฏิบัติเสร็จสิ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้ า นอกจากนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ ได้ กับการ
จาหน่ายโดยการทาสัญญาเช่าเงินทุน และการขายและเช่ากลับคืน
ตามหลักการรั บรู้รายการในย่อหน้ าที่ 16 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนของการเปลี่ ยนแทนส่ว นของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้ องตัดมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีท่กี ิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้
วิธีราคาทุน ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติ
กิจการไม่สามารถหามูลค่าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนของ
การเปลี่ ยนแทนเป็ นตั ว บ่ งชี้ ถึ งต้ น ทุ น ของส่ ว นที่ถู ก เปลี่ ยนแทน ณ เวลาที่กิจ การได้ ม าหรื อ
สร้ า งสิน ทรั พ ย์น้ั น ตามวิ ธีมูลค่ า ยุ ติธรรม มู ลค่ า ยุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน
อาจสะท้ อนถึงการลดมูลค่าของส่วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนนั้นแล้ ว ในกรณีอ่ืนๆ อาจเป็ นไปได้ ยาก
ที่จะประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนเป็ นเท่าใด กรณีท่ยี าก
ในการปฏิบั ติ ทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ การลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เนื่ อ งมาจากชิ้ นส่ ว น
ที่ถูกเปลี่ยนแทน คือให้ รวมต้ นทุนของการเปลี่ยนแทนไว้ ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จากนั้น
จึงทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ตามที่กาหนดไว้ สาหรั บกรณีการต่อเติมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
การเปลี่ยนแทน
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการเลิ ก ใช้ห รื อ จ าหน่ า ยอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น
ต้องพิจารณาจากผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รบั สุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ นั และต้อ งรับรู ก้ าไรหรือขาดทุ นในงวดที่ เลิกใช้หรือจาหน่ายสิ นทรัพ ย์น้ นั
(เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้กาหนดเกี่ยวกับ
การขายและเช่ากลับคืนไว้เป็ นอย่างอื่น)
จ านวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการตั ด รายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะกาหนดขึ้นตามข้ อกาหนดในการกาหนดราคาของรายการใน
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71

72
73

ย่อหน้ าที่ 47 ถึง 72 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญา
ที่ทากับลูกค้ า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังในจานวนเงินที่ประมาณการของสิ่งตอบแทน
ที่ได้ รวมอยู่ในผลกาไรหรือขาดทุนต้ องกาหนดขึ้นตามข้ อกาหนดของการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
กิจการต้ องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น หรื อมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสาหรั บหนี้ สินที่กิจการ
ยังคงมีพันธะผูกพันอยู่หลังจากที่ได้ จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปแล้ ว
ค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ดอ้ ยค่า สูญเสีย
หรือยกเลิก ต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่าหรื อผลขาดทุนจากอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุน การขอเงินคืนหรื อการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแทน
เป็ นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้
73.1 การด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
73.2 การเลิกใช้ หรือการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 ค่ า ชดเชยจากบุ คคลที่สามสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่ด้อ ยค่ า สูญ เสีย
หรือยกเลิก ให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ 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 าหนดเพิ่ มเติ มจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า เจ้ า ของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ า ด้ า นผู้ ใ ห้ เ ช่ า ผู้ เ ช่ า ซึ่ ง
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านผู้เช่า
ตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และเปิ ดเผย
ข้ อมูลด้ านผู้ให้ เช่าตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
75.1 กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
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75.3

75.4
75.5

75.6

75.7
75.8

หากการจัดประเภทท าได้ยาก (ดู ย่ อ หน้าที่ 14) เกณฑ์ที่กิจการใช้ใ นการแยก
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และเกณฑ์
ในการแยกออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ตามปกติ
(ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ระดับที่มูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่ งได้มีการวัดมู ลค่ า
หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ลไว้ในงบการเงิ น ) ได้มี การประเมิ นโดยผู ป้ ระเมิ นอิ สระซึ่ ง มี
คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาเลที่ต้ งั และประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไม่มีการประเมินดังกล่าว
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงไว้ดว้ ย
จานวนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
75.6.1 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
75.6.2 ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและค่ าบ ารุ ง
รัก ษา) ที่ เ กิ ดจากอสังหาริ มทรัพย์เ พื่ อ การลงทุ นซึ่ งก่ อ ให้เกิ ดรายได้
ค่าเช่าสาหรับงวด
75.6.3 ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ นงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและบ ารุ งรักษา)
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ การลงทุ นซึ่ งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่ าเช่ า
สาหรับงวด และ
75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมู ลค่ายุติธรรมที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนจาก
การขายอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อ การลงทุ นจากกลุ่ มที่ใ ช้วิธี ราคาทุ นมายัง
กลุ่มทีใ่ ช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32ค)
ข้อจากัดที่มีและจานวนที่มีขอ้ จากัดในการรับรูอ้ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือ
การโอนรายได้และเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่าย
ภาระผู ก พัน ตามสัญ ญาในการซื้ อ ก่ อ สร้า ง หรื อ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ
การลงทุนหรือในการซ่ อมแซม บารุงรักษา หรือทาให้ดีขึ้น

วิธีมูลค่ายุติธรรม
76

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 75 แล้ว กิจการที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลในการกระทบยอดระหว่างมู ลค่าตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
76.1 ส่วนเพิม่ โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิม่ ทีเ่ กิดจากการซื้ อ และส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผล
มาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
76.2 ส่วนเพิม่ ที่เป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
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76.3

77

78

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายซึ่ ง
จั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้เ พื่ อ ขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก
และการจาหน่ายอื่นๆ
76.4 ผลกาไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
76.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินไปเป็ นสกุลเงิน
ที่นาเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน และ
76.7 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
เมือ่ การวัดมู ลค่าที่ได้สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนมีการปรับปรุงอย่างมีนยั สาคัญ
เพื่อ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบการเงิน เช่ น เพื่อ หลีกเลี่ยงการนับซ้ าสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิ นที่ไ ด้รบั รู แ้ ล้ว เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น ต่ างหากตามที่ไ ด้กาหนดไว้ในย่ อ หน้าที่ 50
กิจการต้องเปิ ดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมูลค่าทีไ่ ด้กบั การวัดมูลค่าทีป่ รับปรุงแล้ว
ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของตามสัญญาเช่าที่รบั รูซ้ ึ่งมีการบวกกลับ
และยอดปรับปรุงทีม่ ีนยั สาคัญอื่นๆ
ในกรณียกเว้นที่อา้ งถึงในย่อหน้าที่ 53 เมื่อกิจการวัดมู ลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
โดยใช้ราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า การกระทบยอดที่
ระบุในย่อหน้าที่ 76 ต้องเปิ ดเผยจานวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นแยก
ต่ า งหากจากอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น อื่ น นอกจากนี้ กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยทุ ก ข้อ
ดังต่อไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
78.2 คาอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
78.3 ประมาณการช่ วงของมู ลค่ ายุติธรรมที่มีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)
และ
78.4 เมือ่ มีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีไ่ ม่ได้บนั ทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ไม่ไ ด้
บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.2 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันทีจ่ าหน่าย และ
78.4.3 จานวนผลกาไรหรือขาดทุนทีไ่ ด้รบั รู ้
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วิธีราคาทุน
79

นอกจากการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้าที่ 75 แล้ว กิ จการที่ ใ ช้วิ ธี ราคาทุ น
ตามย่อหน้าที่ 56 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.1 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.2 อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.3 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่อ นหักค่ าเสื่อ มราคาสะสมและค่ าเสื่อ มราคาสะสม (รวมกับ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สะสม) ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
79.4 การกระทบยอดระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุ น
ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
79.4.1 ส่ ว นเพิ่ม โดยแสดงแยกกัน ระหว่ า งส่ ว นเพิ่ม ที่ เ ป็ นผลมาจากการซื้ อ
กับส่ วนเพิ่มที่เป็ นผลมาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นต้นทุน
ของสินทรัพย์
79.4.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สิ นทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย หรื อรวมอยู่ ในกลุ่ มสิ นทรัพย์
ที่จาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เ พื่อขายตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก และการจาหน่ายอื่นๆ
79.4.4 ค่าเสือ่ มราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รบั รูแ้ ละจานวนผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลับรายการในระหว่างงวดตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
79.4.6 ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ างบการเงินไป
เป็ นสกุลเงินที่นาเสนอรายงานที่แตกต่ างออกไป และจากการแปลงค่ า
งบการเงิ นของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศมาเป็ นสกุ ล เงิ น ของหน่ ว ยงาน
ทีเ่ สนอรายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสิ นค้าคงเหลือหรืออสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน
และ
79.4.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
79.5 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ในกรณียกเว้นตามที่กาหนดไว้
ในย่ อ หน้าที่ 53 เมื่อ กิจการไม่ ส ามารถวัด มู ลค่ ายุ ติธ รรมของอสังหาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
79.5.2 คาอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
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79.5.3 ประมาณการช่ วงของมู ลค่ ายุติธรรมที่มีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถ
หาได้)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วิธีมูลค่ายุติธรรม
80

81

82

กิจการที่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เป็ นครั้งแรก โดยได้เลือกจัดประเภทและบันทึ ก
บัญชี ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์บางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องรับรู ผ้ ลกระทบของการเลือกนั้นเป็ นการปรับปรุง
ในกาไรสะสมยกมาสาหรับงวดทีก่ ิจการได้เลือกวิธีการบัญชีนเป็
ี้ นครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิ จ การได้เ คยเปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต่ อ สาธารณะ (ไม่ ว่ า จะเปิ ดเผยใน
งบการเงินหรือที่ใดก็ตาม) มู ลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุ นใน
งวดก่ อ นหน้านั้น (ซึ่ งการวัดมู ลค่ า ยุติธ รรมเป็ นไปตามค านิยามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม) กิจการอาจ
ปฏิบตั ิดงั นี้
80.1.1 ปรับ ปรุ ง ก าไรสะสมยกมาต้น งวดในงวดแรกที่สุ ด ที่ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมนั้นต่อสาธารณะ และ
80.1.2 ทาการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสาหรับงวดดังกล่าว และ
80.2 หากกิจการไม่เคยเปิ ดเผยข้อมู ลตามย่อหน้าที่ 80.1 ต่อสาธารณะ กิจการต้องไม่
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงนี้ ไว้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างจากข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กาหนดให้ ปรับปรุง
ย้ อนหลังข้ อมูลเปรียบเทียบเว้ นแต่จะทาไม่ได้ ในทางปฏิบัติ
เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก การปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวด
ให้ รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
วิธีราคาทุน

83

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ส าหรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนนโยบายการบั ญชี
เมื่อกิจการเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรกและเลือกใช้ วิธรี าคาทุน โดยให้ ถือเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และให้ รวมถึง การจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มด้ วย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
84

ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมู ลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีไ่ ด้มาโดยการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ ให้ถอื เป็ นการเปลีย่ นทันทีเฉพาะรายการ
ในอนาคต
การรวมธุรกิจ

84ก

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อ ง อสั งหำริ มทรั พย์เ พื่อกำรลงทุ น
ได้มี ก ารเพิ่ม ย่ อ หน้า ที่ 14ก และเพิ่ม หัว ข้อ ก่ อ นย่ อ หน้า ที่ 6 กิ จ การต้อ งถือ ปฏิ บ ตั ิ ต าม
การปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป สาหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนตั้งแต่วนั ต้นงวดของงวดแรกสุดที่ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น
กิจการต้องไม่ปรับปรุงการบัญชีสาหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในงวดก่อน
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกถือปฏิบตั ิการปรับปรุงสาหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนแต่ละรายการที่เกิดขึ้ นก่อนวันต้นงวดของงวดประจาปี แรกสุดที่เริ่มในหรือ
หลัง วัน ที่ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ไ ด้ก็ ต่ อ เมื่อ กิ จ การมี ข ้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้
ในการถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรายการทีเ่ กิดขึ้ นก่อนหน้าเหล่านั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า

84ข

กิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ
การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็ นครั้งแรก ต้องถือปฏิบตั ิตามการ
ปฏิ บ ัติ ในช่ วงเปลี่ ยนแปลงที่ ก าหนดไว้ในภาคผนวก ค ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า กับอสังหาริมทรัพย์ทีถ่ อื ครองเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

84ค

84ง

การโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น (การปรั บ ปรุ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40
เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 57 และ 58 กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการปรั บปรุ งดังกล่ าวสาหรั บการเปลี่ ยนแปลงการใช้ งานที่เกิดขึ้นในหรื อหลั งจากการ
เริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาการรายงานประจ าปี ที่กิจการถื อปฏิบั ติตามการปรั บปรุ งเป็ นครั้ งแรก
(วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก) ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก กิจการต้ องประเมินการจัดประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์ท่ถี ือครองใหม่ ณ วันนั้น และ (หากเหมาะสม) ต้ องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับ
อสังหาริมทรัพย์น้ันตามการถือปฏิบัติในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 14 เพื่อให้ สะท้ อนเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันนั้น
แม้ ว่ าจะมี ข้อก าหนดในย่ อหน้ าที่ 84 ค กิจการได้ รั บอนุ ญาตให้ ถื อปฏิบั ติ ตามการปรั บปรุ งใน
ย่อหน้ าที่ 57 ถึง 58 โดยวิธีปรับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ดพลาด ก็ต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ ท่ีจะท าได้
ปราศจากการใช้ การเข้ าใจปัญหาหลังจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ ว
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
84จ

หากกิ จการจั ดประเภทรายการใหม่ ส าหรั บอสั งหาริ มทรั พ ย์ ณ วั นที่ ถื อปฏิ บั ติ เป็ นครั้ ง แรก
ตามย่อหน้ าที่ 84ค กิจการต้ อง
84จ.1 ปฏิบัติสาหรั บการจัดประเภทรายการใหม่ตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 59 ถึง 64 ในการ
ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 59 ถึง 64 กิจการต้ อง
84จ.1.1 อ่านรายการที่อ้างอิงใดๆ กับวันที่เปลี่ยนแปลงการใช้ งาน ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ น
ครั้งแรก และ
84จ.1.2 รั บรู้ จ านวนเงิ นใดๆ เป็ นไปตามย่ อหน้ าที่ 59 ถึง 64 ที่ได้ รั บรู้ ในก าไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับรายการปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสม ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ น
ครั้งแรก
84จ.2 เปิ ดเผยจานวนเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ ไปหรื อจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น
เป็ นไปตามย่ อหน้ าที่ 84ค กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินเหล่ านั้ นที่จัดประเภทรายการ
ใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ รอบระยะเวลารายงานต้ นงวดและสิ้นงวดตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 76 และ 79

วันถือปฏิบตั ิ
85

85ก
85ข
85ค
85ง
85จ

85ฉ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรื อ
หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3.2 9 67 และ 70 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทาให้ เกิดการปรับปรุง ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยการให้ นิยามของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กิจการเป็ นเจ้ าของและ
อสังหาริมทรัพย์ท่ถี ือครองโดยผู้เช่าเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 7 8 9 16 20 30 41 50 53 53
ก 54 56 60 61 62 67 69 74 75 77 และ 78 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 19ก 29ก 40ก และ 84ข
และหั ว ข้ อที่ เ กี่ ย วข้ อง และตั ด ย่ อ หน้ าที่ 3 6 25 26 และ 34 กิ จ การต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40

85ช

85ซ

การปรั บปรุ งดังกล่ าวเมื่ อกิจการถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า
การโอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น (การปรั บปรุ งของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 40
เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่ อหน้ าที่ 57 ถึง 58 และเพิ่ มย่อ
หน้ าที่ 84ค ถึง 84จ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลารายงาน
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
86

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
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