ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ การแสดงรายการสินทรัพย์ทีต่ ีราคาใหม่
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
จัดทาขึ้นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยให้ มีผลบังคับใช้ สาหรั บ
รายงานทางการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ คือ การ
แสดงรายการสินทรัพย์ทีต่ ีราคาใหม่ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใน ย่อหน้ าที่ 35 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ดังนี้
TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2558)
มาตรฐานเดิม TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2557)
35 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ 35 เมื่อมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการ
ให้ ปรั บปรุ งมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์เป็ นราคาที่ตี ต้ องถือปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน
ใหม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคารและ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้ อใดข้ อ
อุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ตีราคาใหม่
หนึ่งดังต่อไปนี้
35.1 ปรั บปรุ งมูลค่ าตามบัญชีก่อนหั กค่ าเสื่อมราคา 35.1 ให้ปรั บค่ าเสื่อมราคาสะสมเป็ นสัดส่ วนกับการ
สะสมในลักษณะที่สมา่ เสมอกับการตีราคาใหม่ ของ เปลี่ย นแปลงของมูล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่อ นหั กค่ า เสื่ อ ม
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตาม ราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม
บั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมอาจจะปรั บ โดยการ เพื่อให้ มูลค่าตามบัญชีหลัง การตีราคาใหม่เท่ากับราคา
อ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ น ที่ตีใหม่ของสินทรัพย์น้ัน วิธีน้ ีมักใช้ เมื่อสินทรัพย์ถูกตี
สัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อม ราคาใหม่โดยการนาดัชนีมาอ้ างอิงเพื่อกาหนดต้ นทุน
ราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้ เท่ากับ เปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ (ดูมาตรฐาน การรายงาน
ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่อมราคา
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
สะสม และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือ
35.2 นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชี 35.2 ให้ นาค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตาม
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสม และปรับมูลค่าสุทธิให้ เท่ากับราคาที่
ตีใหม่ของสินทรัพย์ ซึ่งวิธนี ้ ีมักใช้ กบั อาคาร
จานวนเงินที่เป็ นผลจากรายการปรั บปรุ งอันเกิดจากปรั บ จานวนเงินที่เป็ นผลจากรายการปรั บปรุงอันเกิดจากปรั บ
ยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม ยอดค่าเสื่อมราคาสะสมตามสัดส่วนหรือ การหักค่าเสื่อม
บัญชี ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน ราคาสะสมออกจากบั ญ ชี ใ ห้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ ง ของมู ลค่ า
ย่อหน้ าที่ 39 และ 40
ตามบั ญ ชี ที่เ พิ่ มขึ้ น หรื อ ลดลงซึ่ งต้ อ งถื อ ปฏิบั ติตาม
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39 และ 40
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ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จะเห็นได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ย่อหน้ า 35.1 ตาม TAS 16 ฉบับเดิมนั้น กาหนดให้ ปรับค่าเสื่อมราคา
สะสมโดยค่าเสื่อมราคาสะสมถูกปรับปรุงให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือจานวน Gross Carrying Amount เท่านั้น ซึ่งใน TAS 16
ฉบับปรับปรุง 2558 ได้ เพิ่มอีกแนวทางในการปรับมูลค่าตามบัญชีโดยอ้ างอิงกับข้ อมูลในตลาด
ส่วนย่อหน้ า 35.2 ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกในการบันทึกการตีราคาใหม่โดยนาค่าเสื่อมราคาสะสมหักออก
Gross Carrying Amount นั้น ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง และการแก้ ไขเนื้อหาอื่นๆ ในย่อหน้ าที่ 35 นั้นเป็ น
เพียงการเปลี่ยนหรือตัดทอนถ้ อยคาซึ่ง ไม่ได้ มีความแตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญไปจาก TAS 16 ฉบับเดิม
ตัวอย่าง เปรียบเทียบวิธีการบันทึกการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตาม TAS 16 (ปรับปรุง 2558)
กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จากมูลค่าตามบัญชี 120 เป็ น 150
After revaluation
เป็ นสัดส่วนกับการ หักออกจากมูลค่า
อ้ างอิงข้ อมูลใน
เปลี่ยนแปลงใน
ตามบัญชีก่อนหัก
Before revaluation
ตลาด
มูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุน
300
345
375
150
ค่าเสื่อมราคาสะสม
(180)
(195)
(225)
สุทธิ
120
150
150
150
TAS 16 (35.1)

TAS 16 (35.1)

TAS 16 (35.2)

วิธีอา้ งอิงข้อมูลในตลาด (Observable market date)
ในกรณีท่มี ีการตีราคาใหม่ท้งั Gross Carrying Amount และมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา โดยให้ ปรับข้ อมูล
โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาด
วิธีเป็ นสัดส่วน กับการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าตามบัญชี (Proportionate restatement)
จากตัวอย่างจะเห็นว่า มูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นร้ อยละ 25 (จาก 120 เป็ น 150) จึงปรับราคาต้ นทุนและค่าเสื่อม
ราคาสะสมเพิ่มขึ้นอย่างละ 25% ด้ วยเช่นกัน
วิธีหกั ออกจากมูลค่าตามบัญชี (Eliminate amortization)
วิธนี ้ ีคือการ Reset การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์น้ันใหม่ โดยใช้ หลักเกณฑ์ว่า ถ้ าซื้อสินทรัพย์น้ันใน
ปัจจุบันก็จะมีราคาทุนของสินทรัพย์น้ันเท่ากับราคาที่ตีใหม่ และเริ่มต้ นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่
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