
* ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับรายงานทางการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั คอื การแสดงรายการสนิทรัพย์ทีต่รีาคาใหม่ โดยมกีารปรับปรุงเนือ้หาใน  

ย่อหน้าที่ 35 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ดังนี้ 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ย่อหน้า 35.1 ตาม TAS 16 ฉบับเดิมนั้น ก�าหนดให้ปรับค่าเสื่อม
ราคาสะสมโดยค่าเสื่อมราคาสะสมถูกปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี
ก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม หรอืจ�านวน Gross Carrying Amount 
เท่านั้น  ซึ่งใน TAS 16 ฉบับปรับปรุง 2558 ได้เพิ่มอีกแนวทางในการปรับมูลค่าตามบัญชีโดยอ้างอิง
กับข้อมูลในตลาด

ส่วนย่อหน้า 35.2  ซึง่เป็นอกีทางเลือกในการบนัทกึการตรีาคาใหม่โดยน�าค่าเสือ่มราคาสะสมหกัออก 
Gross Carrying Amount นัน้ ไม่ได้มีการเปลีย่นแปลง และการแก้ไขเนือ้หาอืน่ ๆ ในย่อหน้าที ่35 นัน้
เป็นเพยีงการเปลีย่นหรอืตดัทอนถ้อยค�าซึง่ ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญัไปจาก TAS 16 
ฉบับเดิม 

โดย..คณะกรรมการ 

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2558) มาตรฐานเดิม TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2557)

เ ม่ือมีการตีราคารายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม ่  

ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตีใหม่ 

กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ตีราคาใหม่ 

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
ในลักษณะที่สม�่าเสมอกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาจจะปรบัโดยการอ้างองิจากข้อมลูใน
ตลาดที่สังเกตได ้ หรือ ปรับให ้เป ็นสัดส ่วนกับการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม  
ณ วนัที่ตรีาคาใหม่จะถกูปรบัปรงุให้เท่ากบัผลต่างระหว่าง
มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์ หลงัจากรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่า
สะสม หรือ 

น�าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์

 
จ�านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอด 
ค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40

เม่ือมีการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้องถือ

ปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ให ้ปรับค ่า เสื่ อมราคาสะสมเป ็นสัดส ่วนกับการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม เพื่อให้มูลค่า
ตามบัญชีหลังการตีราคาใหม่เท่ากับราคาท่ีตีใหม่ของ
สินทรัพย์นั้น วิธีนี้มักใช้เมื่อสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่โดย
การน�าดัชนีมาอ้างอิงเพื่อก�าหนดต้นทุนเปลี่ยนแทนของ
สินทรัพย์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))  

ให้น�าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญช ี
ก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่า
สะสม และปรับมูลค่าสุทธิให้เท่ากับราคาที่ตีใหม่ของ
สินทรัพย์ ซึ่งวิธีนี้มักใช้กับอาคาร 

จ�านวนเงนิทีเ่ป็นผลจากรายการปรบัปรงุอนัเกดิจากปรบัยอดค่าเสือ่ม
ราคาสะสมตามสดัส่วนหรอื การหกัค่าเสือ่มราคาสะสมออกจากบญัชี
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งต้องถือ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40
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ตัวอย่าง เปรียบเทียบวิธีการบันทึกการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตาม TAS 16 (ปรับปรุง 2558) 

วิธีอ้างอิงข้อมูลในตลาด (Observable market date) 

ในกรณีที่มีการตีราคาใหม่ทั้ง Gross Carrying Amount และมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา  
      โดยให้ปรับข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในตลาด 

วิธีเป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมลูค่าตามบญัชี (Proportionate restatement)

จากตัวอย่างจะเห็นว่า มูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (จาก 120 เป็น 150) จึงปรับราคาต้นทุน 
      และค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นอย่างละ 25% ด้วยเช่นกัน 

วิธีหักออกจากมูลค่าตามบัญชี (Eliminate amortization)

วิธีนี้คือการ Reset การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ว่า ถ้าซื้อสินทรัพย์นั้น 
      ในปัจจุบันก็จะมีราคาทุนของสินทรัพย์นั้นเท่ากับราคาที่ตีใหม่ และเริ่มต้นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่

                   

Before 
revaluation

อ้างอิงข้อมูล
ในตลาด

เป็นสัดส่วนกับ
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าตามบัญชี

หักออกจากมูล 
ค่าตามบัญชีก่อน 

หักค่าเสื่อม 
ราคาสะสม

ราคาทุน 300 345 375 150

ค่าเสื่อม
ราคาสะสม (180) (195) (225) -

สุทธิ 120 150 150 150

TAS 16 
(35.1) TAS 16 (35.1) TAS 16 (35.2)

 After revaluation

กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จากมูลค่าตามบัญชี 120 เป็น 150 

ในปัจจุบันการจัดท�าบัญชีส�าหรับกิจการส่วนใหญ่ซ่ึงอยู่นอกตลาดทุน

เน้นหรือให้ความส�าคัญกับการน�าไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพ่ือเสียภาษี

เงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นเช่น 

เพ่ือยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเช่ือ หรือเพ่ือข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น 

ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันท�าให้สร้างภาระแก่กิจการหรือ 

งบการเงินไม ่สะท ้อนผลประกอบการที่ แท ้จริงเนื่องจากอาจจะมี

ทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้น�ามารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของ

เจ้าของเพ่ือหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการใน 

การเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ

สภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการ 
ท�าบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูลการ
เงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกจิ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กจิการ เนือ่งจากการจดัท�า
บัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

• ท�าให้กจิการสามารถบรหิารจดัการและใช้ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจ  
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
     มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่น ๆ
• ช่วยท�าให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็ก 
     มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
• ลดต้นทุนการกู้ยืม

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่ส�าคัญที่จะท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
ให้มีการจัดท�าบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาวิชาชีพบัญชีจะเร่งด�าเนินการ
ให้ความรูแ้ละข้อแนะน�าแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ เจ้าของกจิการ ผูท้�าบญัชี
และผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ผู้สนใจทัว่ไป ในการปรบัปรงุระบบงานและข้อมลู
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผ่านการจัดอบรม และสัมมนา

ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาวิชาชีพบัญชี คือ การสร้าง
ความเช่ือม่ันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน 
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการ

• ก�าหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี 
   และจรรยาบรรณผู ้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล 
       เพือ่ยกระดับความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิของประเทศ
• ได้ด�าเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ท�าบัญชี 
   และผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทาง 
   การเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่ม        
   ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่อง      
     ส�าคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
• และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ท�าใน 
     สิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

การท�าบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร?
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