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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ป ระกอบด วยยอหนาที่ 1 ถึง 85 ทุกยอหน ามีความสําคัญเทากั น และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช น โยบายการบั ญ ชี ให กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 40 เรื่อ ง อสังหาริมทรั พยเพื่ อ
การลงทุน และใหถื อปฏิบัติกับงบการเงิน สํา หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่มในหรือหลั งวั น ที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ
บทนํา 2-11 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
12.1 วิธีมูลคา ยุติธรรม ตามวิ ธีนี้ กิ จ การสามารถวั ดมูลคา อสังหาริ มทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น
ภายหลัง การวัดมูล คาเริ่ มแรกดวยมู ลค ายุติ ธรรม และรับรูก ารเปลี่ย นแปลงในมูล คา
ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน
12.2 วิธี ราคาทุน วิ ธีนี้ กํา หนดไวใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อง
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) โดยกํ า หนดให กิ จ การวั ด มู ล ค า
อสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุน ภายหลัง การรับ รูรายการดวยราคาทุนหักคาเสื่อ มราคา
สะสม และผลขาดทุ นจากการด อยคาสะสม) กิจ การที่เ ลือ กใช วิธีร าคาทุน ใหเ ปดเผย
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย
บทนํา 13 ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุน และวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ
ผูเชา เมื่อการบัน ทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรั พยเพื่ อการลงทุนภายใตสัญญาเชา ดํา เนิ นงาน
ที่ กิ จ การเลื อ กที่ จ ะจั ด ประเภทและบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายการดั ง กล า วเป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ
การลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นดวย
วิธีมูลคายุติธรรม
บทนํา 14 วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมแตกต า งจากวิ ธี ก ารตี ร าคาใหม ซึ่ ง อนุ ญ าตให ใ ช ไ ด กั บ สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ใ ช
สินทรัพยการเงินบางประเภท ภายใตวิธีการตีร าคาใหม การเพิ่ มขึ้นของมูลค าตามบัญชี ที่สู ง
กวา มูลคาที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถู กบันทึกเปน สวนเกิ นทุนจากการตีราคาเพิ่ ม อยางไรก็
ตาม ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน
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บทนํา 15 มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้กํ าหนดใหกิ จการใชวิธีการบัญ ชีที่เ ลือกกับ อสัง หาริมทรั พยเพื่อการ
ลงทุนทุก ประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความว าสัญ ญาเชาดําเนิ นงานที่เขา เงื่อ นไข
ทุกสัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บทนํา 16 ในกรณีที่เป นข อยกเวน เมื่อกิจ การใชวิ ธีมูลค ายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแต กิจ การ
ไดมาซึ่ง อสัง หาริมทรัพ ยเ พื่อ การลงทุน ตั้งแตแ รก (หรือ เมื่อ อสังหาริ มทรั พยที่มี อ ยูเ ปลี่ยน
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมีการ
เปลี่ ย นแปลงการใช ง าน) ว า จะไมส ามารถหามู ล ค า ยุติ ธ รรมที่ น า เชื่ อ ถื อ ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ในกรณีดังกลา ว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวั ดมูล คา ของอสัง หาริม ทรัพยเ พื่อการ
ลงทุน ดวยวิ ธีราคาทุน ตามที่ กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) จนกระทั่ ง มี ก ารจํ า หน า ย
อสัง หาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน นั้น และกําหนดให มูลคาคงเหลื อของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนนั้นเทากับศูนย
บทนํา 17 การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําไดก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา
ใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววา
มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทุน
บทนํา 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ขึ้นอยูกั บมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง
สัญญาเชา ในเรื่องของขอกํา หนดในการจัดประเภทของสัญ ญาเชา วิธีการบัญชีสําหรับสัญญา
เช า การเงิ น และสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล บางอย า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ที่ไดมาจากการเชา เมื่อ มีการจัดประเภทและบันทึกส วนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว กิจการ
ตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ และไมสามารถปฎิบัติตามขอ กํา หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรับ ปรุ ง 2552)
เรื่อง สัญญาเชาได ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อง สั ญญาเชา ใชกับ การจัด ประเภทสัญญาเช าที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนา ที่ 18
ระบุวาเมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญา
เชาเดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ มีวัตถุป ระสงคที่จ ะกํ าหนดวิ ธีป ฏิบัติ ทางบัญชีสํ าหรับอสัง หาริมทรัพ ย
เพื่อการลงทุนและกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถื อปฏิบัติกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคา ของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในงบการเงินของผูให เชาตามสัญญาเชาดํ าเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไ ม
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช))
3.3 การวั ด มู ล ค า ของส ว นได เ สี ย อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ถื อ ไว ภ ายใต สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานใน
งบการเงินของผูเชา
3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา
3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน
3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการทุกรายการดังตอไปนี้
4.1 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับ กิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
4.2 สัมปทานเหมืองแร ทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ที่คลายคลึงกันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลคาตามบัญชี

หมายถึง จํานวนที่สินทรัพยถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทุน

หมายถึง จํา นวนเงิน สดหรือรายการเทีย บเทาเงิน สดที่ กิจ การ
จ า ยไป หรื อ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบใหเ พื่อให ไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ ได
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สินทรัพยนั้นมา หรื อ ณ เวลาที่กอ สรา งสินทรัพ ยนั้ น
หรื อ หากเป น ไปได ให ร วมถึ ง จํ า นวนที่ แ บ ง มาเป น
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกตาม
ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับอื่ น เช น มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อ ง การจายโดยใชหุ นเปนเกณฑ (เมื่ อมี
การประกาศใช)
มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้ อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกั น
ในขณะที่ทั้ งสองฝ ายมีค วามรอบรูและเต็ม ใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

อสั งหาริ มทรั พยเพื่อการ หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิ น หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร
(สวนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง
ลงทุน
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน)
เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมี ไว
เพื่อ
1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือ
ใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใช หมายถึง อสัง หาริม ทรั พย ที่ถื อครอง (โดยเจา ของ หรื อโดยผู
งาน
เชา ภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตหรือ
จัดหาสิ นคาหรื อใหบริการ หรือ ใช ในการบริหารงาน
ของกิจการ
6.

ส วนได เสี ยในอสั งหาริมทรัพย ของผู เช าที่ เกิ ดจากสั ญญาเช าดํ าเนินงานอาจจั ดประเภทและ
บันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรั พยเ พื่อ การลงทุน และผูเช าใชวิ ธีมูลคายุ ติธ รรมตามที่ระบุในยอหนาที่ 33
ถึ ง 35 ในการรั บ รู สิ น ทรั พ ย นี้ ทางเลื อ กในการจั ด ประเภทนี้ มี ไ ว เ พื่ อ การพิ จ ารณา
อสังหาริ มทรัพ ยแ ตล ะรายการไป อย างไรก็ต าม หากกิ จการเลื อกจัด ประเภทสว นไดเ สีย ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานเป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น แล ว
อสังหาริมทรัพยทุกประเภทที่จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองบันทึกโดยใช
วิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกล าว กิจการตอ งเปดเผยสวนไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยที่ถูกจัดประเภทเหลานั้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 74 ถึง 78
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7.

กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไวเพื่อประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่โดยสวนใหญแ ลวเปน อิสระจากสินทรั พยป ระเภทอื่น ๆ ของกิจ การซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนตางจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิต หรือ จัดหาสินคา
หรือใหบ ริการ หรือใชในการบริหารงานของกิ จการ ไมไ ดมาจากเฉพาะอสั งหาริมทรัพยเท านั้ น
แตยังมาจากสินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย
ที่มีไวใชงาน

8.

ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีดังตอไปนี้
8.1 ที่ดินที่กิจการถือครองไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกวา
ถือครองไวเพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
8.2 ที่ดิน ที่กิ จ การถื อ ครองไว โดยที่ป จ จุ บั น ยัง มิไ ดร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงคข องการใชใ นอนาคต
(ถา กิจ การยังมิไดระบุว าจะใชที่ดิน นั้น เป นอสังหาริม ทรั พยที่มีไวใชงาน หรื อเพื่อ ขายใน
ระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพื่อหา
ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน)
8.3 อาคารที่กิจการเป นเจ าของ (หรื ออาคารที่ กิจ การครอบครองภายใตสัญญาเช าการเงิน )
และใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)
8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพื่อใหเชา ตอภายใตสัญญาเชาดํา เนินงานไมวาจะ
เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา
8.5 อสังหาริม ทรัพย ที่อยูใ นระหวางกอสรา งหรือ พัฒนาเพื่ อใชเ ปนอสัง หาริมทรัพ ยเพื่อการ
ลงทุนในอนาคต

9.

ตัวอยางตอไปนี้ ไมถื อเปนอสังหาริมทรั พยเพื่อการลงทุน ดังนั้ น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริมทรัพยที่ กิจการมีไวเพื่ อขายตามลัก ษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยูใน
ขั้นตอนการกอสรางหรือพั ฒนาเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง สิน ค า คงเหลือ ) ตัว อยา งเชน อสังหาริ มทรั พ ย ที่กิ จ การได มาเพื่ อ จะจํ า หน า ยใน
อนาคตอันใกล หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายตอ
9.2 อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มี ไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อใช
ภายในกิจ การในอนาคต อสัง หาริมทรัพ ยที่ กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต
และนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนักงาน
จะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย
9.4 (ยอหนานี้ไมใช)
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9.5

อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน

10.

อสัง หาริมทรัพยบ างอยา งประกอบด วยส วนที่กิจ การถือไวเ พื่อหาประโยชนจากรายได คาเชาหรือ
จากการเพิ่ มขึ้ นของมูล คาของสินทรั พย และสว นที่กิจการถือ ครองเพื่อ ใช ในการผลิตหรือ จัดหา
สินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยก
ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน ) กิจการตองบันทึกสว นตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยก
สวนขายได กิจการจะบันทึ กอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพ ยเพื่อ การลงทุน ไดตอ เมื่อสั ดสวน
ของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหาสินคา หรือใหบริการ หรือใชในการ
บริหารงานของกิจการนั้นไมมีนัยสําคัญ

11.

ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่น ๆ แกผูครอบครองสินทรัพ ยของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสั งหาริมทรั พยนั้ นเป นอสังหาริ มทรั พย เพื่ อการลงทุ นได หากบริการเสริ มนั้ นเป นส วนประกอบที่ ไม มี
นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมี ยามรักษาความปลอดภัย
และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น

12.

ในกรณีอื่ นๆ ซึ่งการบริก ารที่ใหถือ เปนสวนที่มีนั ยสําคัญ ตัวอยา งเช น ถากิจการเปน เจาของและ
เปนผูบริหารจัดการโรงแรม บริการตา งๆ ที่ ใหกับแขกที่เขาพักถื อเป นองคประกอบที่มีนัยสําคัญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใช
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

13.

ในบางกรณี อาจเปน การยากที่จะระบุว าบริก ารเสริม นั้น มีนัยสําคั ญมากจนทําใหอสังหาริมทรั พย
ขาดคุณสมบัติในการเปนอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตัวอยา งเชน ในบางครั้ งเจาของโรงแรม
อาจโอนความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจ
เปนไปไดหลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน
แตอีกดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอื่น ในขณะที่ยังคงไวซึ่งความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม

14.

กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หรือไม กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพื่อชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับ
คํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3
ระบุใหกิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก

15.

ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจ าของอสัง หาริมทรัพยที่ใ หเ ชาและถูกใชงาน โดยบริ ษัทแม หรื อ
บริษัทย อยอื่ นของกิ จการ อสัง หาริมทรัพยดั งกลา วไมถื อเปน อสัง หาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน ใน
งบการเงินรวมของกิ จการเหล านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรั พยเ หลา นั้นจัดเป นอสังหาริมทรั พยที่ มีไว ใช
งานในภาพรวมของกลุมกิจการ อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพย
อสังหาริ มทรั พ ยนั้ นถื อ เป น อสังหาริ มทรั พ ยเ พื่ อ การลงทุน ถ า อสังหาริ มทรัพ ยนั้ น เป น ไปตาม
คํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า ที่ 5 ดั ง นั้ น ผู ใ ห เ ช า จึ ง บั น ทึ ก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น เป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได
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การรับรูรายการ
16.

กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ

17.

ภายใตหลักการรับรูร ายการ กิจการตอ งประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพ ยเ พื่อการลงทุน ณ
เวลาที่ ต น ทุ น เกิ ด ขึ้ น ต น ทุ น ดั ง กล า วรวมถึ ง ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม แรกที่ ทํ า ให กิ จ การได
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา และตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน)
หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย

18.

ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคา บริการที่เกิดขึ้นประจําวัน
เปนมูลคา ตามบัญชีของอสั งหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกํ าไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนคา บริการที่เกิด ขึ้นประจําวันหลักๆ คือคา แรงงาน และตน ทุนที่ใชหมดไป
และอาจรวมถึงตนทุนคาชิ้นสวนชิ้นเล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยครั้งมักเปนเรื่อง
ของการซอมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย

19.

ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยน
ผนั งภายในเพื่ อ ทดแทนผนั งเดิม ภายใตหลักการรั บ รูร ายการ กิจ การตองรับ รู ตน ทุนของการ
เปลี่ยนแทนสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน นั้น ณ เวลาที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้นหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัด
รายการชิ้น สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกั บ
การตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
20.

กิจการตองวัด มูล คา เมื่ อเริ่ม แรกของอสังหาริ มทรัพ ยเ พื่อ การลงทุนด วยราคาทุน ซึ่ งรวมถึง
ตนทุนในการทํารายการ

21.

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ
ที่เกี่ ยวกับการจั ดหาสินทรั พย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ ยวกับการจั ดหาสินทรั พย ไดแก
คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํา
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

22.

(ยอหนานี้ไมใช)

23.

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้
23.1 ตนทุนกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายที่จําเปนเพื่อทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร)
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23.2 ขาดทุ น จากการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น จะมี ผู เ ข า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว
23.3 จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ
กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
24.

หากกิ จการซื้ออสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยการผอนชํ าระ กิจ การต องบันทึกราคาทุนของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ด ว ยมู ล ค า ที่ เ ที ย บเท า กั บ การซื้ อ ด ว ยเงิ น สด ผลต า งระหว า ง
ราคาเทีย บเทา เงิ นสดและจํา นวนเงิน ที่ต องจ ายชํ าระทั้ง หมดใหรับรูเปนดอกเบี้ ยจ ายตลอดอายุ
ของการไดสินเชื่อ

25.

ตนทุนเมื่อเริ่มแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ถื อไวภายใตสัญญาเชาที่จัดประเภทเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาที่ 20
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา นั่นคือสินทรัพยจะตองรับรู
ดวยมูล คาที่ต่ํากวาระหวางมูลคายุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย และมูลคาปจจุ บันของจํา นวน
ขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา และรับ รูจํา นวนที่เทากัน นั้นเปนหนี้สินตามที่กํา หนดไวในยอ
หนาเดียวกัน

26.

เงิน สว นเกิน ใดๆ ที่ จายตามสั ญญาเชา ใหถื อเปนสว นหนึ่งของจํ านวนเงิน ขั้นต่ําที่ตองจ ายตาม
สัญญาเชาสําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้ นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสิ นทรัพย แตให
แยกออกจากหนี้สิน หากสวนได เสียในอสังหาริม ทรั พยที่ไดมาจากสัญญาเช าถู กจั ดประเภทเปน
อสังหาริ ม ทรั พ ยเพื่ อ การลงทุ น รายการที่ บั น ทึ ก ดว ยมูลค า ยุติ ธรรม คื อ สว นได เ สีย ไม ใชตั ว
อสังหาริ มทรั พ ย แนวทางในการกํ า หนดมูลคา ยุติธรรมของสว นไดเ สียในอสัง หาริ มทรั พ ยไ ด
กําหนดไวในสวนของวิธีมูล คายุติ ธรรมในยอหนาที่ 33 ถึ ง 52 แนวทางนี้ยัง ใชกับการกําหนด
มูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเริ่มแรก

27.

กิ จ การอาจไดอ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุน บางรายการ หรื อ มากกว า หนึ่ ง รายการจากการ
แลกเปลี่ ย นกั บ สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น รายการหนึ่ ง หรื อ หลายรายการ หรื อ สิ น ทรั พ ย ซึ่ ง
ประกอบดวยสิน ทรัพยที่ เปนตัวเงินและสินทรัพยที่ไมเปน ตัวเงิน คําอธิบายตอไปนี้อางอิงถึ งการ
แลกเปลี่ยนระหวางสิน ทรั พยที่ไมเ ป นตัว เงิน กับ สิน ทรั พยอื่ น และยังใชไดกั บ การแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดที่ไดกลาวถึงในประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม เวนแตเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมมีเนื้อหาเชิงพาณิชย
27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลค ายุติ ธรรมของสิ นทรั พยที่ไ ดรั บ และสิน ทรั พยที่ ใหไปในการ
แลกเปลี่ยนไดอยางนาเชื่อถือ
กิ จ การต อ งวั ด มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าด ว ยวิ ธี ดั ง กล า ว ถึ ง แม ว า จะไม ส ามารถตั ด รายการ
สิน ทรัพยที่ ใชแลกเปลี่ย นไดทัน ที หากสิน ทรัพยที่ ไดมานั้นไมส ามารถวัดดวยมู ลค ายุติ ธรรมได
ใหวัดราคาทุนของสินทรัพยดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน
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28.

ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงิน สดในอนาคตที่คาดว าจะมีก ารเปลี่ยนแปลงอั น เป น ผลมาจากรายการดังกลา ว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพย
แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า เฉพาะกิ จ การในส ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนั ยสํา คัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธ รรมของ
สินทรัพยที่แลกเปลี่ยน
เพื่อวั ตถุประสงคในการพิ จารณาว าการแลกเปลี่ยนใดเปนการแลกเปลี่ยนที่มีเ นื้อ หาเชิ งพาณิ ชย
กิจการตองพิจารณามูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ น สดหลั ง หั ก ภาษี ผลของการวิ เ คราะห ดั ง กล า วอาจเห็ น ได ชั ด เจนโดยกิ จ การ
ไมจําเปนตองคํานวณอยางละเอียด

29.

ในการวั ด มูล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ที่ ไ มมี ร ายการในตลาดที่เ ที ยบเคี ยงไดจ ะถื อ ว า กิ จ การ
สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล
ของสินทรัพยนั้น
29.2 สามารถประเมินความนาจะเปน ของประมาณการมูล คา ยุติธรรม ณ ระดั บต างๆ ในชว ง
ของประมาณการไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อใชในการประมาณมูลคายุติธรรม
หากกิ จการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ ไดมาหรือสินทรัพย ที่นําไปแลกเปลี่ยนได
อยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป
แลกเปลี่ยน เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
นโยบายการบัญชี
30.

ยกเวนที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถ
เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56 และ
ตองใชนโยบายการบัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดของกิจการ

31.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการ
เปลี่ ยนแปลงนั้ นทํ าให ข อมู ลที่ แสดงในงบการเงิ นน าเชื่ อถื อและเกี่ ยวข องกั บการตั ดสิ นใจมากขึ้ น
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณอื่น หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
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ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจาก
วิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้นกวาเดิม
32.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพื่อ
การเปดเผยขอมูล (หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมได
กํ าหนด) ให กิ จ การตอ งกํ า หนดมู ลค า ยุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พ ยเ พื่ อ การลงทุน โดยใช ก าร
ประเมินมูลคาจากผูประเมินราคาอิ สระซึ่งมีคุณสมบัติทางวิช าชีพที่เกี่ยวของและประสบการณใน
การตีราคาในทําเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของ

32ก. กิจการอาจ
32ก.1 เลื อ กใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหรื อ วิ ธี ร าคาทุ น สํ า หรั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น
ทั้งหมดที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สินซึ่งทํา ให การจา ยคื นหนี้สินนั้นขึ้นตรงกั บมูลค า
ยุติธ รรมหรือผลตอบแทนจากสินทรัพย ที่ระบุ ไวซึ่งรวมถึ งอสังหาริมทรัพย เพื่อ การ
ลงทุนดังกลาว และ
32ก.2 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เหลือ
ทั้งหมด ซึ่งอาจแตกตางจากวิธีที่เลือกใชในขอ 32ก.1
32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุน อสังหาริมทรัพยภายในกิจการซึ่งออกหนวย
ลงทุน โดยหน วยลงทุนบางสวนถือโดยผูลงทุนตามสัญ ญา และหนวยลงทุนที่เหลื อถือโดยกิ จการ
ยอหนาที่ 32ก ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทุน
บางสวนและมูลคายุติธรรมบางสวน
32ค. หากกิ จ การเลือกวิธีที่แตกตา งกัน สํา หรับ อสังหาริ มทรัพ ยเ พื่ อ การลงทุน สองประเภทตามที่ได
กําหนดไวใน ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธี
ที่แตกตางกันตองรับรูดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลคายุติธรรมตองรับรูใน
กํา ไรหรือขาดทุน หากเป นการขายอสังหาริม ทรั พยเพื่ อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิ ธีมูลคายุติธรรม
มายังกลุมที่ใ ชวิธีราคาทุน มู ลค ายุติธรรมของอสังหาริม ทรัพ ย ณ วันที่ ขาย ถือเปนราคาทุน ของ
อสังหาริมทรัพยนั้น

วิธีมูลคายุติธรรม
33.

หลั งจากรั บรู รายการเมื่ อเริ่ มแรกแล ว กิจการที่ เลื อกใช วิ ธี มูลค ายุ ติ ธรรมต องวั ดมู ลค าของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวใน ยอหนาที่ 53

34.

เมื่ อ ส ว นได เ สี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู เ ช า ตามสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานถู ก จั ด เป น
อสั งหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามยอ หนา ที่ 6 กิจ การไมส ามารถเลือ กนโยบายการบัญ ชี
ตามยอหนาที่ 30 ไดอีกตอไป แตตองใชวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น
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35.

กิ จ การต อ งรั บ รู ผ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

36.

มูลค ายุติธรรมของอสั งหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คื อราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้ นมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5)
มูลคายุติธรรมจะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ
เชน การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเชากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับ
จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย

37.

กิจการต องกํ าหนดมูลคายุติธรรมโดยไม หักต นทุนในการทํารายการที่อาจเกิด ขึ้นในการขายหรื อ
จําหนายสินทรัพยนั้น

38.

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วัน สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

39.

มูล คา ยุติ ธรรมเป นมูลค าเฉพาะ ณ เวลาในวั นใดวั นหนึ่งเทานั้ นเนื่อ งจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุติธรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทํา
การประมาณ ณ เวลาอื่น คํานิยามของมู ลคายุติธรรมนั้ นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ย นและการ
สิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นพรอมกัน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคล
ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อาจเกิดขึ้นหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นไมพรอมกัน

40.

มูล คา ยุต ิธ รรมของอสัง หาริม ทรัพ ยเ พื ่อ การลงทุน สะทอ นถึง รายไดค า เชา จากสัญ ญาเชา ใน
ปจจุบัน และขอสมมติที่มีเหตุผ ลและมีหลักฐานสนับ สนุนได โดยขอ สมมตินั้น สะทอนถึงสิ่งที่ผูมี
ความรอบรู แ ละเต็ ม ใจได ค าดการณ เ กี่ ย วกั บ รายได ค า เช า จากสั ญ ญาเช า ในอนาคตภายใต
สถานการณ ที่ เป น อยูใ นป จ จุ บั น ในขณะเดี ยวกั น ก็ จ ะตอ งสะทอ นถึ งกระแสเงิน สดจ า ยตา งๆ
(รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย กระแส
เงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจาย
ยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่อาจ
เกิดขึ้น)

41.

ย อ หน า ที่ 25 ได ร ะบุ ห ลั ก เกณฑ ใ นการรั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกของราคาทุ น ของส ว นได เ สี ย ใน
อสังหาริมทรั พยที่เชา ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูล คาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพ ย
ที่เชา ใหมใ หเป น มูลค า ยุติธรรม (ถ า จํ า เป น ) ในสัญ ญาเชา ที่มี ก ารเจรจาตอ รองที่ อั ตราตลาด
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้น
ที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของกับหนี้สินที่รับรู) ตอ งมีคาเทากับศูนย มูลคา ยุติธรรม
ตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวา ในทางบัญชี สินทรัพ ยที่เช าและหนี้ สินจะถูก รับ รูด วยมูลคา ยุติธรรม
หรือ ดวยมูลคา ป จ จุ บั น ของคา เชา ขั้น ต่ํา ตามยอ หน า ที่ 20 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่อ ง สัญ ญาเชา ดั งนั้น การวัดมูล คาใหม ของสิ นทรัพยที่ เ ชาจากราคาทุน ที่
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กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไร
หรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคา ยุติธ รรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตา งกัน ไป กรณีดังกลาว
อาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก
42.

คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง
ทั้งผูซื้อและผูขายได รับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน รวมถึงประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย และสภาพของตลาด
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผูซื้อที่มีความเต็มใจมีแรงจู งใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ
ผูซื้อนี้ ตองไมมี ความกระตื อรือ รน มากเกินไปที่จะซื้อหรื อมุงมั่นที่จะซื้อ ในราคาใดก็ไ ด ผูที่จะซื้อ
จะไมจายซื้ อในราคาที่สู งกวาราคาตลาดที่กํ าหนดโดยผู ซื้อ และผูขายที่ มีค วามรอบรูและเต็มใจ
ที่จะซื้อขาย

43.

ผูขายที่มีความเต็มใจขายตอ งไมใชผูที่มีความกระตือรื อรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถู กบังคับ
ใหขาย ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหได ราคาขายที่ไ มถือเปนราคาที่เหมาะสมใน
สภาพตลาดปจจุบัน ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามเงื่อนไขของตลาดเพื่อ ใหไดราคาที่ดีที่สุ ด ในสถานการณ จริ ง เจ าของอสังหาริมทรั พย
เพื่ อการลงทุน ที่แ ทจ ริงจะไมเ ขาข ายข อพิจารณานี้ เพราะผูขายที่ มีค วามเต็มใจขายเปนเจาของ
ในทางทฤษฎี (ตัวอยา งเชน ผู ขายที่ เต็มใจขายจะไมคํ านึงถึ งสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของ
เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)

44.

คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง
รายการที่ ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพั นธกันเปนพิเ ศษที่กอใหเ กิดการตกลงราคาซึ่งไมได สะทอน
ถึงสภาพตลาด รายการนี้เ กิด ขึ้น ระหว างผูมีสวนรว มไมมีความเกี่ย วของกัน และเจรจาตอ รองใน
ลักษณะที่เปนอิสระจากกัน

45.

ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคลองสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย
หรือเงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย

46.

หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูล
จากแหลงตางๆ รวมถึง
46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทํา เลที่ตั้งที่
แตกตางกัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงให
สะทอนถึงความแตกตางนั้น
46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพย ที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดั บการซื้อขายคลองรองลงมา
โดยปรับปรุงใหสะทอนถึ งการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิ จตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขาย
ดวยราคานั้น และ
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46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพื้นฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแสเงิน
สดในอนาคต ที่ สนั บสนุ นด วยเงื่ อนไขของสัญญาเชาที่มีอยู และสัญญาอื่ นๆ และ (หาก
เปนไปได) หลักฐานภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึง
กันในทําเลเดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของ
ตลาดปจจุบันในเรื่องของความไมแนนอนของจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
47. ในบางกรณี แหล งต างๆ ที่ กลา วถึ งในยอ หนากอ นอาจใหข อสรุ ปเกี่ยวกับมูล คายุติ ธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น
เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคา
ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล
48. ในกรณียกเวน ซึ่ง มีห ลัก ฐานชัดเจนตั้ งแตเมื่อ กิจการเริ่มไดมาซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ยเ พื่อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมไดเปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของสินทรัพย) โดยหลักฐานนั้น ชี้ชัดวาความผันแปร ในชวง
ของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกวางมาก และเปนการยากที่จะประมาณความ
นาจะเปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนในการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรม
เพียงคาเดียวนั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้นไม
สามารถหาไดอยางนาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53)
49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใช ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อ
และผูขายที่มีความรอบรูแ ละเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคา จากการใชสะทอนถึงการประมาณ
ของกิจ การ รวมถึงผลกระทบของปจ จัยตางๆ ที่มี เฉพาะตอ กิจการและไมเกี่ ยวของกับ กิจ การ
โดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคา ยุติธรรมจะไมส ะทอนถึงปจ จัยต อไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อ
และผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมีขอมูลดังกลาว
49.1 มูลคาสวนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ตางๆ ในพื้นที่ตางๆ
49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ
49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ
49.4 ผลประโยชนทางภาษีหรือภาระทางภาษีที่เ กิดขึ้นอยา งเฉพาะเจาะจงตอเจาของสิ นทรัพย
คนปจจุบันเทานั้น
50.

ในการหามูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการตอง
ไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกรับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน
50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะ
รวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริม ทรั พยเ พื่อ การลงทุนมากกวาจะแยกรับรูต างหาก
เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
50.2 หากใหเชาสํานักงานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงาน
จะรวมมู ล คา ยุติ ธ รรมของเฟอร นิ เ จอร ไ ว แ ล ว เนื่ อ งจากรายไดค า เช า ไดร วมถึ งการใช
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เฟอรนิเจอรดังกลาวดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนแลว กิจการตองไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก
50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือ
รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินแยกตางหาก
50.4 มูลคา ยุติธรรมของอสังหาริม ทรั พยเพื่ อการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเช าสะทอนถึง
กระแสเงินสดที่คาดวา จะไดรับหรือจะตอ งจา ย (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิ ดขึ้น ซึ่งกิจการตอ ง
จายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงิน
ทั้ง หมดที่ค าดวาจะตอ งจ าย จึงจําเปน ที่จ ะตอ งบวกกลับ หนี้สินจากสัญ ญาเชาที่ไดรับ รู
เพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม
51.

มูลคา ยุติธรรมของอสังหาริมทรั พยเพื่ อการลงทุน ไมไดสะทอนถึ งรายจา ยฝ ายทุน ในอนาคตที่จะ
จายเพื่อปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีขึ้น และไมไดสะทอนถึงผลประโยชนในอนาคตที่
เกี่ยวของที่จะไดรับจากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น

52.

ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จ ะ
ไดรับในอนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม
และหากตองรับรูรายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
53.

ขอสั นนิษฐานที่โตแยงไดอยางหนึ่งคือกิจการจะสามารถหามูลคายุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนวา
เมื่อกิจการเริ่มไดอ สังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย ที่มีอยูเดิมได
เปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน
ของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน
ไดอย างต อเนื่องและนาเชื่อ ถือ กรณีนี้จ ะเกิดขึ้นไดก็ตอ เมื่ อรายการซื้อ ขายทางการตลาดที่
เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการ
หากกิจการระบุวามู ลค า
โดยใชประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ที่อยูในระหวางการกอ สรางนั้นไมส ามารถ วัดได
อยางนาเชื่อถือ แตกิจการคาดวาจะสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือเมื่อการ
กอสรางนั้นเสร็จสิ้น กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสร างนั้นดวยวิธี ราคาทุน จนกระทั่ งสามารถวัด มูลคา ยุติธรรมไดอย างน าเชื่อ ถือ หรือ เมื่ อ
การกอสรางเสร็จสิ้น (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) หากกิจการระบุวามูลคายุติธรรมของ
อสั งหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (นอกเหนือ จากอสั งหาริมทรัพย เพื่อ การการลงทุนที่ อยู ใ น
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ระหวางการกอสราง) ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือและตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยโดยใช วิธี ราคาทุนที่กําหนดใหถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนเทากับศูนย กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้น
53ก. เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
ก อ สร า งที่ แ ต ก อ นกิ จ การวั ด มู ล ค า ที่ ร าคาทุ น ได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ กิ จ การจะต อ งวั ด มู ล ค า
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นดวยมูลคายุติธรรม เมื่อการกอสรางเสร็จ
สิ้นใหถือวามูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่มูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือตามเหตุผลที่ไดกลา วไวในยอหนาที่ 53 กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย
เพื่ อการลงทุนดัง กลาวดวยวิ ธีร าคาทุน ตามแนวทางที่กําหนดใหถือ ปฏิบัติในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
53ข. ขอสัน นิษฐานที่วามูล คา ยุติ ธรรมของอสั งหาริม ทรั พย เพื่ อการลงทุ นที่อยูใ นระหวา งการก อสรา ง
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือนั้นจะสามารถโตแยงไดในการรับรูเริ่มแรกเทานั้น การที่กิจการ
วัดมูลคายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการ
กอสรางได อาจไมสามารถสรุปไดวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรา งเสร็จ
สิ้นแลวไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
54.

ในกรณียกเวน ตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการตอ งใช วิธีราคาทุนในการวั ดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) แลว กิจการยังคงตอง
วัดมูล คา อสังหาริมทรัพย เพื่ อการลงทุน อื่น ดวยมู ลค ายุ ติธรรม รวมถึง อสัง หาริม ทรัพ ยเ พื่อ การ
ลงทุ น ที่ อ ยู ใ นระหว า งก อ สร า ง ในกรณี ดั ง กล า ว แม ว า กิ จ การอาจใช วิ ธี ร าคาทุ น สํ า หรั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น หนึ่ ง รายการ กิ จ การยั ง คงต อ งใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ
อสังหาริมทรัพยรายการที่เหลืออื่นๆ ตอไป

55.

หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว กิจการตองใช
วิ ธี มู ลค า ยุติ ธ รรมในการวั ด มูล ค า อย า งตอ เนื่อ งจนกว า จะมีก ารจํ า หนา ย (หรื อ จนกระทั่ ง
อสังหาริมทรั พย เพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเปนอสังหาริ มทรัพยที่ มีไวใ ชงาน หรือ กิจการเริ่ม
พัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พยนั้ นเพื่ อ ขายตามลั ก ษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติใ นภายหลั ง )
แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคาตลาดไดยากขึ้นก็ตาม

วิธีราคาทุน
56.

หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 17/26

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ มีการประกาศใช) เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพย
ที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สิ นทรัพยไ มห มุนเวี ยนที่ถื อไวเ พื่อ ขายและการดําเนินงานที่ย กเลิก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือ
รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

การโอน
57.

การโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ไปยั ง บั ญ ชี อื่ น ๆ หรื อ โอนจากบั ญ ชี อื่ น ๆ มาเป น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น จะทํ า ได ก็ ต อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ง านของ
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐานขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
57.1 เริ่มมี การใชงานอสังหาริมทรัพย ภายในกิจการเอง ทําให มีการโอนจากอสังหาริมทรั พย
เพื่อการลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ
57.3 สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยที่มีไว
ใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.4 เริ่มสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.5 (ยอหนานี้ไมใช)

58.

ยอหนาที่ 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่ มพัฒนาอสังหาริม ทรั พยเพื่ อขาย
เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือ
วา อสังหาริม ทรัพย นั้น เป นอสังหาริมทรัพ ยเพื่อการลงทุน จนกว าจะมีก ารตัด รายการออกจากงบ
แสดงฐานะการเงิน และตองไมจัดประเภทอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนสินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน
หากกิจการมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูในปจจุบันใหม โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตอในอนาคต กิจการตองถือวาสินทรัพยนั้ นยังคงเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่ อการลงทุน และตอ งไมโ อนอสัง หาริมทรั พยดังกลา วไปเปน อสัง หาริมทรั พยที่มีไ วใชงานใน
ระหวางที่มีการพัฒนาใหม

59.

ยอหนาที่ 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม
สําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสังหาริมทรัพย
เพื่ อการลงทุน อสังหาริมทรัพย ที่มีไวใชงานและสิน คา คงเหลื อจะไมทํา ใหมูลค าตามบัญ ชีของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/26

อสังหาริมทรั พยนั้นเปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคา
หรือการเปดเผยขอมูลเปลี่ยนแปลง
60.

ในการโอนจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ที่ บั น ทึ ก ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมไปเป น
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช งานเปนราคาทุนของอสังหาริมทรั พยที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ

61.

หากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกดวย
มูลคายุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ มีการประกาศใช) จนถึงวันที่มีการเปลี่ย นแปลงการใชงาน
กิจการตอ งปฏิบัติกับผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหวางมูล คาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ
มีก ารประกาศใช) กับ มูล คายุติธ รรมด ว ยวิ ธีการเดีย วกับการตีราคาใหมตามที่ กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

62.

กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยจนถึงวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตอง
ปฏิบั ติตอผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหวางมูลคาตามบั ญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กลาวคือ
62.1 กรณี มูลคา ตามบั ญ ชีของสิน ทรั พ ยลดลงใหรั บ รู ในกํา ไรหรื อ ขาดทุน อยา งไรก็ ตาม
หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตี
ราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ตองนําไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน
62.2 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้น ใหรับรูดังนี้
62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยคาที่เคยบันทึกไว จํานวนที่เพิ่มขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
จํา นวนที่ รับ รูใ นกํ าไรหรือ ขาดทุน สํา หรั บงวดจะตอ งไมเ กินกวา จํา นวนที่ ทํา ให
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยกลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจาก
คาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยมากอน
62.2.2 สวนที่เพิ่มขึ้ นที่คงเหลื อจากขอ 62.2.1 ใหรับ รูในกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
และเพิ่ มส วนเกิ นทุนจากการตีราคาสินทรั พยในสวนของผู ถือหุน หากมี การ
จําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 19/26

ตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพ ย
จะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน
63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่โอน กับมูลคาตาม
บัญชีกอนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
64.

วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคา
ยุติธรรมถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ

65.

เมื่ อกิ จการเสร็จสิ้ นการกอ สร างหรื อการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย เพื่ อการลงทุ นที่ สร างขึ้นเอง
ที่ จ ะบั น ทึ ก ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การต อ งบั น ทึ ก ผลต า งระหว า งมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลคาตามบัญชีกอนหนานั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

การจําหนาย
66.

กิ จ การต อ งตั ด รายการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น
เมื่อกิจการจําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก

67.

การจํ า หนายอสัง หาริ มทรัพ ยเพื่ อการลงทุ น อาจเกิ ดจากการขายหรื อการทําสัญ ญาเชา การเงิน
ในการพิจารณาวันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณาแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ใชไดกับ
การจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชากลับคืน

68.

ตามหลัก การรั บรูร ายการในยอ หนาที่ 16 หากกิจการรั บรูตนทุน ของการเปลี่ย นแทนสว นของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของ
สวนที่ถู กเปลี่ ยนแทนออก ในกรณี ที่กิ จการบัน ทึก บัญ ชีอ สัง หาริม ทรั พย เพื่ อการลงทุน โดยใชวิ ธี
ราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมีการคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการ
ไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใชตน ทุนของการเปลี่ยน
แทนเปนตัวบงชี้ถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสิน ทรัพยนั้น
ตามวิ ธีมูล คายุติ ธรรม มูล คา ยุติ ธรรมของอสัง หาริมทรัพ ยเ พื่อการลงทุน อาจสะทอ นถึงการลด
มูล คา ของสวนที่ถู ก เปลี่ยนแทนนั้น แลว ในกรณี อื่น ๆ อาจเป นไปไดยากที่จ ะประเมินว า มูล คา
ยุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือ ก
หนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหร วมตนทุน
ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบั ญชี ของสินทรั พย จากนั้น จึงทําการประเมินมูลค ายุติธรรม
ใหมตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน
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69.

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณา
จากผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลค าตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
และตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไว
เปนอยางอื่น)

70.

กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวย
มูลคายุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด
ใหรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเริ่มแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่
จะไดรับกับราคาเทียบเทาราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง (ปรับปรุง 2552) รายได (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

71.

กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับ
หนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปแลว

72.

คาชดเชยที่ไ ดรั บจากบุค คลที่ สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเ พื่อ การลงทุ นที่ดอ ยคา สูญ เสี ย
หรือยกเลิก ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น

73.

การดอยคา หรือ ผลขาดทุน จากอสังหาริ มทรัพ ยเ พื่ อการลงทุ น การขอเงิน คืน หรือ การจา ยเงิน
คาชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการกอสรางสินทรัพยเพื่อเปลี่ยนแทน
เปนเหตุการณเชิงเศรษฐกิจที่ไมเกี่ยวของกัน และตองบันทึกบัญชีแยกจากกันดังตอไปนี้
73.1 การด อยค าของอสัง หาริมทรัพย เพื่อ การลงทุน รั บรูต ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนา ที่
66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 คา ชดเชยจากบุค คลที่ส ามสํ าหรับอสัง หาริมทรัพ ยเ พื่อการลงทุน ที่ด อยคา สู ญเสีย หรือ
ยกเลิก ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น
73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู ซื้อ หรือกอสรางเพื่อเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปดเผยขอมูล
วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน
74.

การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กํ าหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชาตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุ น จะต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช า ด า นผู ใ ห เ ช า
กิ จ การซึ่ ง ครอบครอง
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อสั งหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน ตามวิ ธีสัญ ญาเชาการเงิน หรื อสัญ ญาเชาดําเนิน งานตองเปดเผย
ขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดานผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน
75.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
75.1 กิจการใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิ จ การใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การจั ด ประเภทและบั น ทึ ก ส ว นได เ สี ย ใน
อสังหาริมทรัพย ที่ถือ ตามสัญ ญาเชา ดํา เนิน งานเปน อสั งหาริมทรัพยเพื่อการลงทุ น
หรือไม และในสถานการณใด
75.3 หากการจั ด ประเภททํ า ได ย าก (ดู ย อ หน า ที่ 14) เกณฑ ที่ กิ จ การใช ใ นการแยก
อสังหาริ มทรัพย เพื่อ การลงทุน ออกจากอสัง หาริ มทรัพย ที่มี ไวใ ชง าน และเกณฑใน
การแยกออกจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ไ ว เ พื่ อ ขายตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติ
75.4 วิ ธี ก ารและข อ สมมติ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพยเ พื่อ การลงทุน รวมทั้งขอความที่ร ะบุวา การกํา หนดมูลคายุ ติธ รรมมี
หลักฐานสนับสนุน จากตลาด หรือกําหนดๆ จากป จจั ยอื่น (ซึ่งกิ จการตองเปด เผย
ขอมูล) เนื่องจากลักษณะ เฉพาะของอสังหาริมทรัพยนั้นและการขาดขอมูลของตลาด
ที่เปรียบเทียบได
75.5 ระดั บที่มูลคา ยุติธรรมของอสังหาริมทรั พยเ พื่อ การลงทุน (ซึ่งไดมีการวัด มูลคา หรื อ
เปดเผยขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุ ณสมบัติของ
ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่มีก ารประเมิ นนั้น หากไมมีก ารประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงไวดวย
75.6 จํานวนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
75.6.2 ค าใ ช จ า ย ใ นก ารดํ าเ นิ น งาน ทาง ตรง (รว ม ทั้ ง ค าซ อ มแซ มแล ะ
คาบํารุงรักษา) ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายได
คาเชาสําหรับงวด และ
75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด
75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมที่รับรูใ นกํา ไรหรื อขาดทุนจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีราคาทุนมายังกลุมที่ใชวิธี
มูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 32ค)
75.7 ขอจํากัดที่มีและจํานวนที่มีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน
รายไดและเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
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75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือ
ในการซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น

วิธีมูลคายุติธรรม
76.

นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม
ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และสวนเพิ่มที่เ ปนผลมา
จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
76.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
76.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่ง
จัดประเภทเป นถือไว เพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
การจําหนายอื่นๆ
76.4 ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
76.5 ผลต างจากอัตราแลกเปลี่ย นสุทธิที่เ กิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินที่
นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนว ยงานใน
ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

77.

เมื่ อการวัดมู ลค าที่ไ ดสํ าหรั บอสัง หาริ มทรัพย เพื่ อการลงทุ นมี การปรั บปรุงอยางมีนั ยสํา คัญ
เพื่อใหตรงตามวั ตถุ ประสงคข องงบการเงิน ตัว อย างเชน เพื่ อหลีกเลี่ ยงการนับซ้ํา สินทรัพ ย
หรือหนี้สินที่ไดรับรูแลว เปนสินทรัพยและหนี้สินตางหากตามที่ไดกําหนดไวใ นยอหนาที่ 50
กิจการตอ งเปด เผยการกระทบยอดระหวางการวัดมูลคาที่ได กับการวัดมูลคาที่ปรับปรุงแล ว
ซึ่งรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่รับรูซึ่งมีการ
บวกกลับ และยอดปรับปรุง ที่มีนัยสําคัญอื่นๆ

78.

ในกรณียกเวนที่อางถึงในยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนโดย
ใชราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) การกระทบยอดที่ระบุในยอหนาที่ 76 จะตองเปดเผยจํานวน
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น
นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
78.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 23/26

78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไมไดบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.1 ข อ เท็ จ จริ งที่ ว า กิ จ การไดจํ า หนา ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ที่ ไ ม ไ ด
บันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่จําหนาย และ
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนที่ไดรับรู

วิธีราคาทุน
79.

นอกจากการเปดเผยข อมู ลตามที่กํ าหนดในย อหน าที่ 75 แล ว กิ จการที่ใช วิ ธี ราคาทุ นตาม
ยอหนาที่ 56 ตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
79.1 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ใช
79.2 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
79.3 มู ล ค า ตามบั ญ ชี ก อ นหั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสมและค า เสื่ อ มราคาสะสม (รวมกั บ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยสะสม) ณ วันตนงวดและสิ้นงวด
79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตน
งวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
79.4.1 สว นเพิ่มโดยแสดงแยกกั นระหวา งส วนเพิ่ มที่เปนผลมาจากการซื้ อกั บส วน
เพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
79.4.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเป นถือไวเ พื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่
รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเ พื่อ ขายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับ ที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง สิน ทรัพย ไมห มุน เวียนที่ ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ
79.4.4 คาเสื่อมราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูและจํานวนผลขาดทุนจากการ
ด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ก ลั บ รายการในระหว า งงวดตามข อ กํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
79.4.6 ผลตา งจากอั ตราแลกเปลี่ ยนสุทธิ ที่เกิ ดจากการแปลงค างบการเงินไปเปน
สกุ ล เงิ น ที่ นํ า เสนอรายงานที่ แ ตกต า งออกไป และจากการแปลงค า งบ
การเงินของหนว ยงานในตางประเทศมาเปนสกุ ลเงินของหนว ยงานที่เ สนอ
รายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณียกเวนตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/26

79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได)

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง
วิธีมูลคายุติธรรม
80.

กิจการที่ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชี
ส ว นไดเ สี ยในอสั งหาริมทรัพยบางรายการหรือ ทุ กรายการตามสั ญ ญาเช า ดํา เนินงานเป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองรับรู ผลกระทบของการเลือกนั้นเปนการปรั บปรุ งในกํา ไร
สะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดเลือกวิธีการบัญชีนี้เปนครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่
5 และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังนี้
80.1.1 ปรับปรุง กําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่ สุดที่ ไดมีการนํ าเสนอมูล คา
ยุติธรรมนั้น และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว
80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุ ง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว

80ก. ภายใตวิธีมู ลคายุติธรรม กิจการควรรายงานผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาใช ณ วันที่ม าตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้มี ผลบัง คับ ใช (หรือ กอ นวั นดังกลา ว) โดยปรับปรุง
กําไรสะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชครั้งแรก นอกจากนี้
80ก.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน
หรือที่ ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสั งหาริมทรั พยเพื่ อการลงทุนในงวดกอนหนานั้ น
(ซึ่งการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5
และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไม
กําหนด) ใหกิจการปฏิบัติดังนี้
80ก.1.1 ปรั บ ปรุ งกํ า ไรสะสมยกมาต น งวดในงวดแรกที่ สุ ด ที่ ไ ด มี ก ารนํ า เสนอ
มูลคายุติธรรมนั้น และ
80ก.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว
80ก.2 หากกิ จการไมเ คยเป ดเผยขอ มูล ตาม 80ก.1 ตอ สาธารณะ กิจ การไม ตอ งปรับ ปรุ ง
ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและควรเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว
81.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติ ที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 25/26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมได
ในทางปฏิบัติ
82.

เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับ ปรุงกําไรสะสมตนงวด
ใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย

วิธีราคาทุน
83.

ใหกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชี เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปน ครั้งแรกและเลือ กใชวิธีราคาทุน โดยใหถื อ
เปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มดวย

84.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเ พื่อ
การลงทุ นที่ ไ ดมาโดยการแลกเปลี่ ย นสิ นทรัพย ให ถือ เปนการเปลี่ ย นทั นทีเ ฉพาะรายการ
ในอนาคต

วันถือปฏิบัติ
85.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหถื อปฏิบัติกับ งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรื อหลั งวันที่
1 มกราคม 2554
เป น ต น ไป ทั้ งนี้ สนั บสนุ นให นํ าไปใช ก อนวั นถื อปฏิ บั ติ หากกิ จ การ
นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ปถื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ก อ นวั น ที่
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

85ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน ไดแกไขคํานิยามที่ใช
ในทุกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังไดแกไขยอ หนาที่ 62 ซึ่งกิจการจะตองถือ
ปฏิบัติร ายการแกไขเหล านี้ในรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่มในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2554
หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กอนวันที่มีผ ลบังคับใช
กิจการตองนําการแกไขเหลานั้นมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
85ข. ไดมีการแกไขยอหนาที่ 8, 9, 48, 53, 54 และ 57 และตัดยอหนาที่ 22 และเพิ่มยอหนาที่ 53ก
และ 53ข โดยกิจการจะตองถือปฏิบั ติรายการแก ไขดังกลาวโดยวิธี เปลี่ยนทั นทีเป นตนไปในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการสามารถเลือกที่จะถือปฏิบัติรายการแกไข
อสั งหาริ มทรั พย เพื่ อการลงทุ นที่ อ ยู ในระหว า งการก อสร างได ก อนวั นที่ 1 มกราคม 2554
ถามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางสามารถระบุไดในวันนั้นๆ
หากกิจการเลือกที่จะนําการแกไขเหลานี้มาถือปฏิบัติกอน กิจการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและ
ถือปฏิบัติการแกไขในยอหนาที่ 5 และ 81จ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/26

