
ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจน้ี ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  1                   เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2558 

ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ การแสดงรายการสินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2558)  

 

จดัท าขึ้นโดย คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 
  

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ส าหรับ

รายงานทางการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั คือ การ

แสดงรายการสินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่ โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาใน ย่อหน้าที่ 35 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ดังน้ี  

TAS 16 (ฉบบัปรบัปรุง 2558) มาตรฐานเดิม TAS 16 (ฉบบัปรบัปรุง 2557) 

35 เม่ือมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ 

ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตี

ใหม่ กิจการต้องถือปฏบัิติกับรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี ณ วันที่ตีราคาใหม่  

35 เม่ือมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการ

ต้องถือปฏบัิติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อ

หน่ึงดังต่อไปนี้   

35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมในลักษณะที่สม า่เสมอกับการตีราคาใหม่ของ

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตาม

บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการ

อ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็น

สัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อม

ราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับ

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสม และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ  

35.1 ใหป้รับค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นสัดส่วนกับการ

เปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีหลัง การตีราคาใหม่เท่ากับราคา

ที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธีน้ีมักใช้เมื่อสินทรัพย์ถูกตี

ราคาใหม่โดยการน าดัชนีมาอ้างอิงเพ่ือก าหนดต้นทุน

เปล่ียนแทนของสินทรัพย์ (ดูมาตรฐาน การรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้))  

35.2 น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์  

 

 

35.2 ให้น าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตาม

บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม และปรับมูลค่าสุทธิให้เท่ากับราคาที่

ตีใหม่ของสนิทรัพย์ ซ่ึงวิธน้ีีมักใช้กบัอาคาร  

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับ

ยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่จะถือปฏบัิติตามข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 39 และ 40 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับ

ยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรือ การหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมออกจากบัญชีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

ตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40 



ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจน้ี ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  2                   เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2558 

 

จะเหน็ได้ว่าการเปล่ียนแปลงหลักคือ ย่อหน้า 35.1 ตาม TAS 16 ฉบับเดิมน้ัน ก าหนดให้ปรับค่าเสื่อมราคา

สะสมโดยค่าเสื่อมราคาสะสมถูกปรับปรุงให้เป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือจ านวน Gross Carrying Amount เท่าน้ัน  ซ่ึงใน TAS 16 

ฉบับปรับปรุง 2558 ได้เพ่ิมอกีแนวทางในการปรับมูลค่าตามบัญชีโดยอ้างองิกบัข้อมูลในตลาด 

 ส่วนย่อหน้า 35.2  ซ่ึงเป็นอกีทางเลือกในการบันทกึการตีราคาใหม่โดยน าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออก

Gross Carrying Amount น้ัน ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง และการแก้ไขเน้ือหาอื่นๆ ในย่อหน้าที่ 35 น้ันเป็น

เพียงการเปล่ียนหรือตัดทอนถ้อยค าซ่ึง ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญไปจาก TAS 16 ฉบับเดิม  

ตวัอย่าง  เปรียบเทียบวิธีการบนัทึกการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ตาม TAS 16 (ปรบัปรุง 2558) 

กจิการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ จากมูลค่าตามบัญชี 120 เป็น 150  

  After revaluation 

 

Before revaluation 

อ้างองิข้อมูลใน

ตลาด 

เป็นสดัส่วนกบัการ

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่าตามบัญชี 

หักออกจากมูลค่า

ตามบัญชีก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ราคาทุน 300 345 375 150 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (180) (195) (225) - 

สทุธิ 120 150 150 150 

  

 

 

TAS 16 (35.1) 

 

TAS 16 (35.1) 

 

TAS 16 (35.2) 

 

วิธีอา้งอิงขอ้มูลในตลาด (Observable market date)  

ในกรณีที่มีการตีราคาใหม่ทั้งGross Carrying Amount และมูลค่าสุทธหิลังหักค่าเสื่อมราคา โดยให้ปรับข้อมูล

โดยอ้างอิงจากข้อมูลในตลาด  
 

วิธีเป็นสดัส่วน กบัการเปลีย่นแปลงในมูลค่าตามบญัชี (Proportionate restatement) 

จากตัวอย่างจะเหน็ว่า มูลค่าสทุธเิพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 (จาก 120 เป็น 150) จึงปรับราคาต้นทุนและค่าเสื่อม

ราคาสะสมเพ่ิมข้ึนอย่างละ 25% ด้วยเช่นกนั  

 

วิธีหกัออกจากมูลค่าตามบญัชี (Eliminate amortization) 

วิธน้ีีคือการ Reset การคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์น้ันใหม่ โดยใช้หลักเกณฑว่์า ถ้าซ้ือสนิทรัพย์น้ันใน

ปัจจุบันกจ็ะมีราคาทุนของสินทรัพย์น้ันเทา่กบัราคาที่ตีใหม่ และเร่ิมต้นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่ 

 


