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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ตองได รับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํากั บดูแลการประกอบวิช าชี พบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะใชบังคับได
สภาวิช าชีพบัญชี โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม ครั้งที่ ๑๖ (๑/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกประกาศ ดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้ เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ตามขอ ๒ มีผลบังคับใช
๑.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ เรื่ อง กําไรตอหุน ซึ่งประกาศใชบังคั บ
โดยประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศ ณ วันที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในลําดับที่ ๑๙ ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ และให
ใชมาตรฐานการบัญชี ตามขอ ๒.๑๕ ของประกาศฉบับนี้แทน
๑.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๓ เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อาจ
เกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิช าชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๒ - ๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชมาตรฐานการบัญชี ตามขอ ๒.๑๘ ของประกาศฉบับนี้แทน
๑.๓ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ ๕๒ เรื่อ ง เหตุ การณ ภายหลัง วัน ที่ใ นงบดุ ล
ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๔๙ เรื่อง แกไขมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชมาตรฐานการบัญชี ตามขอ ๒.๖
ของประกาศฉบับนี้แทน
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๑.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง ตนทุนการกูยืม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕
(ปรั บปรุง ๒๕๕๐) เรื่อ ง เงิ น ลงทุน ในบริษั ทร วม มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ ๔๖ (ปรับ ปรุ ง
๒๕๕๐) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๐)
เรื่อง สัญญากอสราง ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๙/๒๕๕๐ เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชม าตรฐานการบัญชี
ตามขอ ๒.๔ ขอ ๒.๑๐ ขอ ๒.๑๒ ขอ ๒.๑๓ ขอ ๒.๑๔ และขอ ๒.๗ ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ
๑.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๓๙ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๐) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี และข อผิ ด พลาด และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ ๔๑
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบั บ ที่ ๓๘/๒๕๕๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ ๓๕ (ปรั บปรุ ง ๒๕๕๐) ฉบั บ ที่ ๓๙
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) และฉบับที่ ๔๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใ ชม าตรฐานการบั ญชี ตามขอ ๒.๒ ขอ ๒.๕ และขอ ๒.๑๖ ของประกาศฉบับนี้แ ทน
ตามลําดับ
๑.๖ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๙ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๐) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สินคาคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๕๑ เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๐
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ฉบับที่ ๔๓
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) และฉบับที่ ๕๑ ประกาศ ณ วัน ที่ ๗ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ ช
มาตรฐานการบัญชี ตามขอ ๒.๘ ขอ ๒.๓ และขอ ๒.๑๙ ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ
๑.๗ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ ๓๖ (ปรับ ปรุง ๒๕๕๐) เรื่ อง การดอ ยค า
ของสินทรัพย และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ซึ่ ง ประกาศใช บั งคั บ โดยประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ฉบับที่ ๘๖/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ ช
มาตรฐานการบั ญ ชี ตามข อ ๒.๑๗ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ตามข อ ๒.๒๑
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ
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๑.๘ แมบทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๐) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง
การบั ญชีสํ าหรั บเงิ น อุด หนุน จากรั ฐ บาลและการเปด เผยขอมู ลเกี่ ยวกั บความชว ยเหลือจากรั ฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งประกาศใช
บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ประกาศ ณ วันที่
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช แมบทการบัญชี ตามขอ ๒.๑ และมาตรฐานการบัญชี
ตามขอ ๒.๙ ขอ ๒.๑๑ และขอ ๒.๒๐ ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ
ขอ ๒ ใหใช แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังนี้
๒.๑ แมบทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
๒.๒ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ ๑ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่ อง การนํ า เสนอ
งบการเงิน
๒.๓ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สินคาคงเหลือ
๒.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบกระแสเงินสด
๒.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
๒.๖ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน
๒.๗ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สัญญากอสราง
๒.๘ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สัญญาเชา
๒.๙ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การบัญชีสําหรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
๒.๑๓ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ ๒๘ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่ อง เงิ น ลงทุ น
ในบริษัทรวม
๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สวนไดเสียในการ
รวมคา
๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง กําไรตอหุน
๒.๑๖ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ ๓๔ (ปรับ ปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหวางกาล
๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย
๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สินทรัพยไมมี
ตัวตน
๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรั บปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่อ ง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขอ ๓ ใหใช มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม ตามบัญชี
แนบทายประกาศ ตอไปนี้
๓.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ภาษีเงินได
๓.๒ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ ๒๙ เรื่ อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ เรื่อง การสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

คําแถลงการณ

แมบทการบัญชีฉ บับนี้เ ปนไปตามเกณฑที่กํา หนดขึ้นตามแมบทการบัญชี (Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements (Bound volume 2009))
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ฉบับนี้ ไมมีเนื้อหาแตกตางจากแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
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แม บ ทการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ไ ม ไ ด มีก ารแก ไ ขเพื่อ สะทอ นถึ ง การเปลี่ ย นแปลงตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

คํานํา
งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอกอาจมี
ความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
ที่แตกตา งกัน แมวางบการเงิน ในแตละประเทศเหลา นั้น อาจมีสว นคลา ยคลึง กันอยูบา ง แตก็ยัง คงมี
ความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
อีกทั้ง แตละประเทศอาจกํา หนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชงบการเงินที่แตกตางกัน
ความแตกตา งของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมีค วาม
หลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําใหเกิด
ความแตกตา งของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดมูลคารายการตางๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย
คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบัญ ชีไดพยายามลดความแตกตา งนี้ โดยการทําใหขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญ ชี และวิธีการที่ใ ชเ กี่ย วกับการจัด ทําและนําเสนองบการเงิน เปน ไปในทางเดีย วกั น
ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบัญ ชีเ ชื่อวา งบการเงินที่จัด ทํา ขึ้นเพื่อวัต ถุประสงคนี้จะสามารถ
ตอบสนองความตองการโดยทั่ว ไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงิน เกือบทั้ง หมด
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน
ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร
ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอื่นแกพนักงานของกิจการ
ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ
กําหนดนโยบายทางภาษี
กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ
กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีต ระหนักวา รัฐ บาลอาจมีขอกําหนดที่แตกตา ง
หรือเพิ่มเติมสํา หรับวัต ถุประสงคเ ฉพาะ ซึ่ง ขอกําหนดเหลา นี้ไมค วรกระทบตองบการเงิน ที่เ ผยแพร
เพื่อประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบการเงินอื่น
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการรักษาระดับ
ทุน ทางการเงิน แม วาแบบจํา ลองทางการบัญ ชี และแนวคิด อื่น อาจมีค วามเหมาะสมมากกวาในการ
ตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไมมี
ความคิดเห็นของคนสวนใหญวาใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แมบทการบัญชีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
รูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตางๆ เหลานั้น

บทนํา
วัตถุประสงคและสถานภาพ
1.

แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแก
ผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.1 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบัญ ชีในการพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน
1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญ ชีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินให
สอดคลองกันโดยใหหลักเกณฑเพื่อใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เคยอนุญาตใหใช
1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีเองได
1.4 เป น แนวทางสํ า หรั บ ผู จั ด ทํ า งบการเงิ น ในการนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ม าถื อ ปฏิ บั ติ
รวมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ
1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญ ชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีหรือไม
1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชี
1.7 ให ผู ส นใจได ท ราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางในการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ข อง
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

2.

แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพื่อกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือ
ในการเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถ
ใชหักลางมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเรื่องได

3.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยง
กับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชีเพื่อใหขอขัดแยง
ดังกลาวคอยๆ หมดไปในอนาคต
ลงราชกิจจา 14-05-52
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) หนา 5/27

4.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะ ๆ ตามประสบการณ
ที่ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช

ขอบเขต
5.

แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน
5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน
5.3 คํานิยาม การรับรูรายการ และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุน และการรักษาระดับทุน

6.

แมบทการบัญชีนี้เกี่ยวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคโดยทัว่ ไป
(ตอไปนี้เรีย กวา “งบการเงิน”) งบการเงิน ดังกลาวจัดทํา และนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อสนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุม
อาจมีสิทธิเ รีย กรองหรือมีอํา นาจในการไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน
แตผูใ ชง บการเงิน สว นใหญ ยัง จํา เปน ตองใชง บการเงิ น เป น แหล ง ขอ มูลทางการเงิน ที่ สํา คั ญ
ผูจัด ทํา งบการเงินจึง ตองตระหนักถึงความตองการของผูใชง บการเงิน สวนใหญในการจัด ทํา
และนําเสนองบการเงิน แมบทการบัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ
เชน หนังสือชี้ชวน และรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามา
ประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย

7.

งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ
เชน งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และ
คําอธิบายที่ทําใหงบการเงินนั้นสมบูรณขึ้น นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบ
และขอมูลเพิ่มเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับเพื่อใช
พิจารณาพรอมกับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไดแก
ขอมูลทางการเงิน จํา แนกตามสว นงานทางอุต สาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร และการเปด เผย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตามงบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร
สารจากประธาน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่
อาจปรากฏในรายงานประจําปหรือรายงานการเงิน

8.

แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
และธุรกิ จอื่ น ทั้ งในภาครัฐ และเอกชน กิจ การเหลา นี้หมายถึ ง กิจการที่ เสนองบการเงินโดยที่
งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
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ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล
9.

ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต)
ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชนผูใชงบการเงิน
เหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ
9.1 ผูลงทุนซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้ง ที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ย ง
และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจ
ซื้อขาย หรือถือเงิน ลงทุน นั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลา ว ผูลงทุน ที่เ ปน ผูถือหุน ยัง
ตองการขอมูลที่จะชวยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย
9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง และความสามารถในการทํา
กําไรของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถ
ของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน
9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับ
ชําระเมื่อครบกําหนด
9.4 ผูขายสิน คา และเจาหนี้ อื่นตองการขอมู ลที่จะชว ยในการตัดสินใจวาหนี้ สินจะได รับชําระ
เมื่อครบกําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกวา
ผูใหกู นอกจากวาการดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ
ซึ่งเปนลูกคารายใหญ
9.5 ลูกคาตองการขอมูลเกี่ยวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณี
ที่มีความสัมพันธอันยาวนาน หรือตองพึ่งพากิจการนั้น
9.6 รัฐบาล และหนวยงานราชการตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการในการ
จัดสรรทรัพยากร และกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพื่อการ
กํา กับดูแลกิจกรรม การพิจ ารณากําหนดนโยบายทางภาษีและเพื่อใชเ ปน ฐานในการ
คํานวณรายไดประชาชาติ และจัดทําสถิติในดานตางๆ
9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลายๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการ
อาจมีสวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถิ่นในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงาน และการ
รับซื้อสินคาจากผูผลิตในทองถิ่น งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวโนมความสําเร็จ และกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ

10.

แมวางบการเงิน ไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชง บการเงิน ไดทุกกลุม แตผูใช
งบการเงิน ทุกกลุมก็มีค วามตองการขอมูลบางสว นที่มีลักษณะรว มกัน ตามปกติ ขอมูลใดใน
งบการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนสว นใหญ ซึ่งเปน ผูรับความเสี่ย งจาก
การลงทุน ในกิจ การ ขอมูลเหลา นั้น ก็จ ะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน
กลุมอื่นไดเชนกัน
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11.

ฝา ยบริ หารมีห นา ที่ รับ ผิด ชอบในการจัด ทํา และนํ า เสนองบการเงิน ของกิ จ การ ฝา ยบริ หาร
ใหค วามสนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แมวา ฝายบริหารสามารถเขา ถึงขอมูลเพิ่มเติม
ทางดานการจัดการ และการเงิน ซึ่งชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และชวยในดานการควบคุม
ตามหนาที่ ผูบริหารสามารถกํา หนดรูปแบบ และเนื้อหาของขอมูลเพิ่มเติมตามที่ตองการได
ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลที่ผูบริหารใชเ พื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดํา เนิน งานและการเปลี่ย นแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ

วัตถุประสงคของงบการเงิน
12.

งบการเงินจัด ทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดํา เนิน งาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการ
นําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

13.

งบการเงิ น ที่ จัด ทํ า ขึ้ นตามวั ตถุ ประสงค ข า งต น สามารถตอบสนองความต องการร ว มของผู ใช
งบการเงิ น ส ว นใหญ อย า งไรก็ ต าม งบการเงิ น ไม ไ ด ใ ห ข อ มู ล ทุ ก ประเภทที่ ผู ใ ช ง บการเงิ น
ตองการในการตัด สิน ใจเชิง เศรษฐกิจ เนื่องจากขอมูลสว นใหญที่แสดงในงบการเงิน แสดงถึง
ผลกระทบทางการเงิน จากเหตุการณ ในอดี ต และงบการเงิ น อาจไมแสดงขอมู ลที่มิใ ชขอมู ล
ทางการเงิน

14.

งบการเงิน แสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการ
บริหารทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบ
ของฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการ
ตัดสินใจขาย หรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนผูบริหาร

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
15.

ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลา และความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสด
นั้น ความสามารถในการกอใหเ กิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงิน สดนี้เ ปนตัวบงชี้ใหเห็นถึง
ความสามารถของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจาง และผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืน
เงินกู และการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของเปนตน ผูใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของ
กิจการในการกอใหเกิดเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดไดดีขึ้นหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูล
ที่มุงเนนถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

16.

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอ
ฐานะการเงิน ของกิจ การ ขอมูลทรัพ ยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถในอดีต ของกิจ การ
ในการใชทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิด
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เงิน สดและรายการเทีย บเทา เงิน สดในอนาคต ขอมูลโครงสรา งทางการเงิน เปน ประโยชนตอ
การคาดคะเนความต อ งการเงิ น กู และความสํ า เร็ จ ในการจั ด หาเงิ น ของกิ จ การ รวมทั้ ง
ความสามารถของกิจการในการแบงปนกําไร และกระแสเงิน สดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย
ขอมูลสภาพคลอง และความสามารถในการชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถ
ของกิจ การในการชํา ระภาระผูกพัน ทางการเงิน เมื่อครบกํา หนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง
เงิ น สดที่ กิ จ การมี อ ยู ห รื อ สามารถจั ด หาได ใ นอนาคตอั น ใกล สุ ท ธิ จ ากภาระผู ก พั น และ
ความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจ การมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่
ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต
17.

ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํา กํา ไรของกิจการเปนสิ่ง จํา เปน
และมีค วามสํา คัญ ตอการประเมิน การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิด ขึ้น กับทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่อยูในความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการ
คาดคะเนความสามารถของกิจ การในการกอ ใหเ กิด กระแสเงิน สดจากทรัพยากรที่มีอยู และ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม

18.

ขอ มูล การเปลี่ ย นแปลงฐานะการเงิน ของกิ จ การเป น ประโยชน ตอ การประเมิ น กิ จ กรรมการ
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงานขอมูล
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํา
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงฐานะการเงิ น คํ า ว า เงิ น ทุ น อาจมีคํ า นิ ย ามหลายความหมาย เช น
ทรัพยากรทางการเงินทั้ง หมด เงิน ทุน หมุน เวีย น สิน ทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบท
การบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะกําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน

19.

โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงิน จะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดํา เนินงานจะแสดงใน
งบกําไรขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก

20.

องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพัน ธกันเนื่อ งจากองคประกอบเหลา นั้นสะทอนใหเ ห็น
ลักษณะที่แตกตา งของรายการ หรือเหตุการณท างบัญ ชีตา งๆ ที่ เ หมือ นกัน แมวา งบการเงิ น
แตละงบจะใหขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน แตไ มมีง บการเงินใดที่ต อบสนองวัต ถุประสงคใด
เพียงวัตถุประสงคเดียว หรือใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน
ตัวอยา งเชน งบกํา ไรขาดทุนไมอาจสะทอนใหเห็น ถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดค รบถว น
หากผูใชงบการเงินมิไ ดพิจ ารณางบกําไรขาดทุนรว มกับ งบดุล และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน

หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน
21.

งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและข อมูลอื่ น
ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับรายการในงบดุล และงบกําไร
ขาดทุน ซึ่ง จําเปนตอผูใชง บการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึง การเปด เผยขอมูลเกี่ยวกับ
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ความเสี่ย ง และความไมแน น อนที่ มีผลกระทบตอ กิจ การ และขอมูลเกี่ย วกับ ทรัพยากรหรื อ
ภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไวในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร) ขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงาน
ทางภูมิศาสตรและทางอุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

ขอสมมติ
เกณฑคงคาง
22.

งบการเงิน จัด ทํ า ขึ้น โดยใช เ กณฑค งคา งเพื่อใหบรรลุ วัต ถุ ประสงคดัง ที่ก ลา วมาแลว ภายใต
เกณฑคงคาง รายการ และเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด
หรือรายการเทีย บเทา เงิน สด โดยรายการตา งๆ จะบัน ทึ ก และแสดงในงบการเงิน ตามงวด
ที่เกี่ยวของ งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับ
รายการคาในอดีต ที่เกี่ย วของกับการรับและจา ยเงิน สดแลว ยังใหขอมูลเกี่ย วกับภาระผูกพัน
ที่กิ จ การตอ งจ า ยเปน เงิ น สดในอนาคต และขอ มูล เกี่ ย วกับ ทรัพ ยากรที่จ ะได รับ เป น เงิน สด
ในอนาคตดว ย ดัง นั้น งบการเงิน จึง สามารถใหขอมูลรายการ และเหตุการณทางบัญชีในอดีต
ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การดําเนินงานตอเนื่อง
23.

โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไป
ในอนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาด
ของการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงิน
ตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอื่น และตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
24.

ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน
ลักษณะเชิง คุณ ภาพหลักของงบการเงิน มีสี่ประการ ไดแก ความเขา ใจได ความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได

ความเขาใจได
25.

ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวา
ผูใชงบการเงิน มีค วามรูต ามควรเกี่ย วกับธุรกิจ กิจ กรรมเชิง เศรษฐกิจ และการบัญ ชี รวมทั้ ง
มีค วามตั้ง ใจตามควรที่จ ะศึกษาขอมูลดังกลา ว อยา งไรก็ต าม ขอมูลแมวาจะมีค วามซับซอ น
แตถาเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผ ล
ที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได
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ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
26.

ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชง บการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการ
ตัด สิน ใจเชิง เศรษฐกิจ ไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชว ยใหผูใชง บการเงิน สามารถประเมิน เหตุการณ
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้ง ชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมา
ของผูใชงบการเงินได

27.

บทบาทของขอมูลที่ชว ยในการคาดคะเน และยืน ยัน ความถูกตองของการคาดคะเนที่ผา นมา
มีความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ และโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยู
ในปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถ
ของกิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ
ขอมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสราง
ของกิจการที่คาดวาจะเปน และผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว

28.

ขอมูลฐานะการเงิน และผลการดํา เนินงานในอดีต ของกิจการมักใชเ ปนเกณฑในการคาดคะเน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจาย
เงินปนผล การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการใน
การชําระภาระผูกพัน เมื่อครบกําหนด อยางไรก็ต าม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนได
โดยไมจําเปนตองจัดทําในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวย
ลักษณะการแสดงขอมู ลในงบการเงิน ของรายการ และเหตุ การณทางบัญ ชีที่เ กิด ขึ้ น ในอดี ต
ตัว อยา งเชน งบกํา ไรขาดทุน จะมีประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้น หากรายการเกี่ย วกับการ
ดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายได และ
คาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน

ความมีสาระสําคัญ
29.

ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลขึ้นอยูกับลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลนั้น
ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ
ในบางกรณี ทั้งลักษณะ และความมีสาระสําคัญของขอมูลมีสวนสําคัญตอการพิจารณาวาขอมูล
มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน มูลคาของสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภท
หลักที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเกี่ยวกับสินคา
คงเหลือนั้นก็ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

30.

ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูล หรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอ
การตัด สิน ใจเชิงเศรษฐกิจ ของผูใชง บการเงิน ความมีสาระสํา คัญ ขึ้น อยูกับ ขนาดของรายการ
หรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี
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ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมี
หากขอมูลนั้นจะถือวามีประโยชน

ความเชื่อถือได
31.

ขอมูลที่เ ปน ประโยชนต องเชื่อถือได ขอมูลจะมีคุณ สมบัติ ข องความเชื่อถือไดหากปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวา
ขอมูลนั้น เปน ตัว แทนอัน เที่ย งธรรมของขอมูล ที่ตองการใหแ สดง หรือสามารถคาดการณไ ด
อยางสมเหตุสมผลวาแสดงได

32.

ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงิน
เข า ใจผิ ด เนื่ อ งจากข อ มู ล ขาดความน า เชื่ อ ตั ว อยา งเช น ประมาณการค า เสี ย หายจากการ
ถูกฟองรองที่อยูระหวางการพิจ ารณาคดี อาจขาดความนาเชื่อถือ เนื่องจากจํานวนคาเสียหาย
และผลการพิจ ารณาคดียัง ไมเ ปน ที่แนน อน ดัง นั้น อาจเปน การไมเ หมาะสมที่กิจ การจะรับ รู
คา เสี ย หายดังกล าวในงบดุล แตกิ จ การตองเปด เผยจํา นวนคา เสีย หายที่มี การเรียกร องและ
เหตุการณเกี่ยวกับการฟองรองดังกลาว

การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
33.

ขอมูลจะมีความเชื่อถือไดเมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดถูกแสดงไวอยางเที่ยงธรรมตาม
ที่ตองการใหแสดงหรือ สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของของกิจการเฉพาะสวนที่เขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน

34.

ขอมูลทางการเงิน สว นใหญอาจมีค วามเสี่ยงที่จ ะอาจไมเ ปน ตัว แทนอัน เที่ยงธรรมของรายการ
ที่ตองการใหแสดงอยูบา ง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเ กิด จากความซับซอนใน
การระบุรายการและเหตุการณทางบัญ ชี หรือเกิดจากการนํา หลักการวัด มูลคาและเทคนิค ใน
การนําเสนอรายการมาประยุกตใช ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบาง
รายการอาจมีความไมแนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน
กิจการมีคาความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึก
คา ความนิย มที่เกิด ขึ้น ภายในได เนื่องจากเปน การยากที่กิจ การจะระบุหรือกํา หนดมูลคา ของ
คาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการ และ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรูและการวัดมูลคาของรายการนั้น

เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ
35.

เพื่อใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ย งธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี ขอมูลดังกลาวตอง
บัน ทึ กและแสดงตามเนื้อ หาและความเปน จริง เชิง เศรษฐกิ จ มิใ ช ต ามรูป แบบทางกฎหมาย
เพียงอยางเดียว เนื้อหาของรายการ และเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมาย
หรือรูปแบบที่ทําขึ้น ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวา
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ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวา
ไดขายสินทรัพยจึง ไมเปนตัว แทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เ กิด ขึ้น (แมวาในความเปนจริง
มีรายการดังกลาวเกิดขึ้น)

ความเปนกลาง
36.

ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินมีความนาเชื่อถือเมื่อมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง
งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผ ล
ทําใหผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ

ความระมัดระวัง
37.

โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชน
ของโรงงาน และอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน
กิจการตองแสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยการเปดเผยถึงลักษณะ และผลกระทบโดยการใช
หลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปน
ในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพย หรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป
และหนี้สิน หรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิได
อนุญาตใหกิจการตั้งสํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพย หรือรายได
ใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน หรือคาใชจายใหสูงเกินไปเนื่องจากจะทําใหงบการเงินขาดความเปนกลาง
ซึ่งมีผลตอการความนาเชื่อถือ

ความครบถวน
38.

ขอมูลในงบการเงินที่เชื่อถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูล และตนทุน
ในการจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือ
ทําใหผูใชง บการเงิน เขา ใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนา เชื่อถือ และมีค วามเกี่ย วของกับ
การตัดสินใจนอยลง

การเปรียบเทียบกันได
39.

ผู ใ ช ง บการเงิ น ต อ งสามารถเปรี ย บเที ย บงบการเงิ น ของกิ จ การในรอบระยะเวลาต า งกั น
เพื่อ คาดคะเนถึงแนวโนมของฐานะการเงิน และผลการดํา เนิน งานของกิจ การนั้น นอกจากนี้
ผูใชงบการเงินยังตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน ระหวา งกิจการเพื่อประเมิน ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบ
ทางการเงินของรายการ และเหตุการณทางบัญ ชีที่มีลักษณะคลายคลึง กันจึงจําเปนตองปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการ
ปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม
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40.

การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา ว ผูใชง บการเงิน ตองสามารถระบุความ
แตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึง
กัน ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ตา งกั น ของกิจ การเดีย วกัน และความแตกตา งระหวา งนโยบาย
การบัญชีที่ใชของกิจการแตละกิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผย
นโยบายการบัญชีจะชวยใหงบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได

41.

การที่ ขอมู ลจํา เปนต องเปรีย บเทีย บกัน ไดมิ ไดหมายความวาขอมูลต องอยูในรู ปแบบเดี ยวกั น
ตลอดไป และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบั ติ
กิจการตองไม ใช นโยบายการบัญ ชีตอไปสํา หรั บรายการและเหตุการณทางบั ญชี หากนโยบาย
การบัญชีนั้นไมสามารถทําใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และความ
เชื่อถือได นอกจากนี้กิจการตองเลือกใชนโยบายบัญชีอื่นหากทําใหขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
และเชื่อถือไดมากขึ้น

42.

เนื่ อ งจากผู ใ ช ง บการเงิ น ต อ งการเปรี ย บเที ย บฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และการ
เปลี่ย นแปลงฐานะการเงิน ของกิจ การสํา หรับรอบระยะเวลาที่ ตา งกัน ดัง นั้น งบการเงิน ตอ ง
แสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผานมาดวย

ขอจํากัดของขอมูลทีม่ ีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได
ความทันตอเวลา
43.

การรายงานข อมู ลล าช าอาจทําใหข อมู ลสู ญเสีย ความเกี่ ยวของกับการตั ดสิ นใจ อย างไรก็ต าม
ฝายบริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลา
กับความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหทันตอเวลากอนที่จะทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูล
ลดลง ในทางกลับกัน หากกิ จการจะรอจนกระทั่ง ทราบข อมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน
รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น
ในการหาความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการ
จึงตองพิจารณาถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก

ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน
44.

ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวา
จะถือเปนลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการ
จัดหาขอมูลนั้น การประเมินประโยชนและตนทุน จํา เปนตองใชดุลยพินิจ เปน หลัก โดยเฉพาะ
เมื่อผูที่ไดรับประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจให
ประโยชนแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูที่กิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอ มูลเพิม่ เติม
แกผูใหกูอาจทําใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จ
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ในการหาความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนเพื่อใหนํามาปฏิบัติในแตละกรณี อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงิน
ตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้ดวยเชนกัน

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
45.

ในทางปฏิ บั ติ การสร า งความสมดุ ล ระหว า งลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพต า งๆ ถื อ เป น สิ่ ง จํ า เป น
วัตถุป ระสงคหลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณ ภาพตางๆ เพื่อใหงบการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค แตความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปน
ตองใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
46.

งบการเงิน ต องแสดงขอมู ลที่ถูก ตองตามควรเกี่ย วกับฐานะการเงิน ผลการดํา เนิน งาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเกี่ยวของโดยตรงกับแนวคิด
ในการแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
การบัญชีที่เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได
หรืออีกนัยหนึ่งงบการเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง

องคประกอบของงบการเงิน
47.

งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชี
ตามลักษณะเชิง เศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลา วเรียกวา องคประกอบของงบการเงิ น
องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ไดแก
รายไดและคาใชจาย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบใน
งบกําไรขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดัง นั้ น แมบทการบั ญ ชีจึง มิไ ดระบุ
องคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ

48.

องคประกอบตาง ๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน
สินทรัพยและหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดง
ขอมูลในลักษณะที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน
49.

องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้
49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล
ของเหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต
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49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจ จุบัน ของกิจ การ ซึ่ง เปน ผลของเหตุการณในอดีต
โดยการชํา ระภาระผูกพันนั้น คาดวา จะสง ผลใหกิจ การสูญ เสีย ทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ
49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแลว
50.

คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขา งตน กําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรู
รายการในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล
เนื่องจาก ไมเขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การคาดคะเนการได รับหรื อสูญ เสียประโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ตอ งมีค วามแนน อน
เพียงพอที่จะผานเกณฑความนาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินในงบดุลได

51.

ในการพิจ ารณาวา รายการใดเปน สิน ทรัพย หนี้สิน หรือสว นของเจา ของตามคํา นิย ามหรือไม
กิจการตองใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมาย
เพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ
คือผูเ ชา ได รับประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิจ จากการใชสิน ทรัพยที่ เ ชา สํ า หรั บอายุ การใหประโยชน
สวนใหญของสินทรัพยนั้น ในขณะเดียวกันผูเชามีภาระผูกพันที่ตองชําระเงินเปนจํานวนใกลเคียง
กับมูลคา ยุติธรรมของสิน ทรัพยและคาใชจา ยทางการเงินที่เ กี่ยวของ ดังนั้น การทําสัญญาเชา
การเงินกอใหเกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล

52.

งบดุลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยาม
ของสินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีที่จะใชในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49

สินทรัพย
53.

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด
กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาว
อาจอยูในรูปของการเพิ่มประโยชนซึ่งเปนสว นหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน หรืออาจอยูในรูป
ของความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการ
ลดกระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต

54.

โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือ
ความจําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของ
ลูกคาได ลูกคาจึงพรอมที่จะจายเงินใหกิจการเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซึ่งทําใหกิจการไดรับกระแส
เงินสดที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น
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55.

กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน
55.1 กิจการอาจใชสิน ทรัพยหรือนํา สิน ทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอื่น เพื่อผลิตสินคา หรือ
ใหบริการ
55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอื่น
55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน
55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ

56.

สิน ทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อยางไรก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเรื่องสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์
และสิ ท ธิ บั ต รถื อ เปน สิ น ทรั พ ย ข องกิ จ การได ห ากคาดคะเนได ว า กิ จ การจะได รั บ ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุม
ของกิจการ

57.

สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน
ลูกหนี้และที่ ดิน อย า งไรก็ต าม กรรมสิทธิ์ มิใ ชเ รื่ องสํ า คั ญ ในการพิจ ารณาความมีตั ว ตนของ
สินทรัพย ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชน
ที่ค าดวาจะเกิดจากที่ดินนั้น โดยทั่ว ไป ความสามารถของกิจ การในการควบคุมประโยชนข อง
สินทรัพยเปนผลจากสิทธิตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
แมวากิจการจะไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการ
ไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญ
ดังกลา วเปน ความลับ ซึ่ง ทําใหกิจ การสามารถควบคุมประโยชนที่ค าดวา จะไดรับ จากความรู
ความชํานาญนั้น

58.

สิน ทรัพยข องกิจ การเปน ผลของรายการและเหตุการณทางบัญ ชีในอดีต โดยทั่ว ไปกิจ การได
สินทรัพยมาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยขึ้นเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและ
เหตุการณทางบัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการคนพบแหลง แร อยา งไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญ ชีที่คาดวา
จะเกิด ในอนาคตยังไมถือเปน สิน ทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสิน คาจึง ไมใช
สินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม

59.

การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกัน
เสมอไป ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต แตมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม
ในทํานองเดียวกัน สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดิน
ที่ไดรับจากการบริจาค อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได
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หนี้สิน
60.

ลักษณะสํา คัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพัน ในปจ จุบัน ของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง
หน า ที่ หรื อ ความรั บผิ ด ชอบที่ ตอ งปฏิ บัติ ด ว ยวิธี ใดวิ ธีห นึ่ง ภาระผู กพั น อาจมี ผ ลบั ง คั บตาม
กฎหมายเนื่องจากเปน สัญ ญาผูกมัด หรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัว อยางเชน จํา นวนเงิน
คงค า งจ า ยค า สิ น ค า หรื อบริ การที่ กิจ การไดรั บ อย า งไรก็ต าม ภาระผู กพั น อาจเกิด จากการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการจากประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธ
เชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไข
ขอบกพรองของสิน คาแมไ มอยูในระยะเวลารับประกัน กิจการตองบันทึกจํา นวนเงินที่ค าดวา
จะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขายไปเปนหนี้สิน

61.

กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การทีฝ่ า ยบริหาร
ของกิจ การเพีย งแตตัด สิน ใจที่ จ ะจัด หาสิน ทรั พยไ มถื อวา ภาระผูกพั น ในปจ จุบัน เกิ ด ขึ้น แล ว
ภาระผูก พั น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กิ จ การไดรั บ มอบสิ น ทรั พย ห รื อ เมื่ อ ได ทํา สั ญ ญาจั ด หาสิน ทรั พ ย
ที่มิอาจยกเลิกได ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญ ญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสีย หาย
ทางเศรษฐกิจตอกิจการหากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยา งเชน กิจการตองจายคาปรับ
เปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทําใหกิจการไมอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคสู ัญญาได

62.

ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ใหกับผูอื่น การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน
62.1 การจายเงินสด
62.2 การโอนสินทรัพยอื่นๆ
62.3 การใหบริการ
62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม
62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน
นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอื่น เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน

63.

หนี้สิน เปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการจึง กอใหเกิด เจา หนี้การคา (หากกิจ การไมไ ดจา ยลว งหนา หรือชํา ระทัน ทีเ มื่อสงมอบ)
การรับเงินกูจากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู ในกรณีที่กิจการมีการใหสว นลด
ภายหลังจากการขาย โดยพิจ ารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจาย
คาสวนลดดังกลาวเปนหนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน

64.

หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณ
การหนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สิน
คอนขา งจํา กัด ดัง นั้น จึง ถือเอาเฉพาะสว นที่ ไ มไ ดเ กิ ด จากการประมาณการ แตคํา นิย ามใน
ยอหนา ที่ 49 จะมีค วามหมายกวางกวา ประมาณการหนี้สิน จะถือเปน หนี้สิน หากเกี่ย วของกับ
ภาระผูกพันในปจจุบันและเปนไปตามคํานิยามที่กํา หนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม
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ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการ
หนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ

สวนของเจาของ
65.

แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํา นิย ามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเ สียคงเหลือ สวนของเจาของ
ยังคงตองจําแนกเปน ประเภทยอยในงบดุล เชน กิจ การที่เปน บริษัทจะจํา แนกสวนของเจาของ
เปนเงินทุนที่ไดจากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุง
เพื่อการรักษาระดับทุน การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน
เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการในการ
จายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวนทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริง
ที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืน
สวนของเจาของ

66.

บางครั้ ง กิ จ การต องกัน เงิ น สํ า รองตามขอ บัง คับหรือ ตามกฎหมายซึ่ง เป น มาตรการเพิ่ม เติ ม
เพื่อปองกันผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นจาก
การไดรับยกเวน ภาษีหรือ การลดภาระหนี้สิน ทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง
การกัน สํา รองทั้ง ที่เ ปน ไปตามข อบัง คับ หรือตามกฎหมายและจํา นวนที่ กัน ไวล ว นเป น ขอมู ล
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสม
และไมถือเปนคาใชจาย

67.

เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว
มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงขึ้นอยูกับการวัด มูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของ
หุนที่ออกหรือเทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวน ๆ หรือขายกิจการ
ทั้งหมดขณะที่กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง

68.

การประกอบพาณิ ช ยกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมมัก อยู ใ นรู ป ของกิ จ การเช น เจ า ของคนเดี ย ว
หางหุน สว น ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดัง กลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับ
ที่แตกตางจากบริษัท เชน อาจไมมีขอจํา กัดมากนักในการแบง ปน สวนทุนใหกับเจาของ หรือ
ผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอื่น อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน

ผลการดําเนินงาน
69.

กํา ไรเปน เกณฑทั่ว ไปที่ใชวัด ผลการดํา เนิน งานหรือมักใชเ ปน ฐานสํา หรับการวัด ผลอื่ น เช น
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ
รายไดและคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งขึ้นอยูกับแนวคิด
เรื่องทุนและการรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่
102 ถึง 110
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70.

องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยาม
ขององคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้
70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
เขาหรือการเพิ่มคา ของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ
70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของ
ลดลง ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ

71.

คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ
ในงบกําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98

72.

กิจการอาจแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนไดในหลายลักษณะเพื่อเปนการใหขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติ
โดยทั่วไป ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการกอใหเ กิด เงิน สดและรายการเทีย บเทาเงิน สดในอนาคต ตัว อยา งของกิจ กรรมที่ไ มใช
กิจกรรมหลัก เชน การจําหนายเงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือ
คาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ใหพิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก
รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึง่

73.

การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันใน
หลายลั กษณะทํา ให เ ห็ น ภาพของผลการดํา เนิ น งานในหลายแง มุม และทํ า ใหเ ห็น ผลรวมใน
แตละระดับ ตัว อยางเชน งบกําไรขาดทุน สามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานกอนภาษี กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน

รายได
74.

รายได ตามคํานิยามรวมถึง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ
รายไดดังกลา ว รวมถึง รายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล
รายไดคาสิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน

75.

ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิด จากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ไ ด ผลกํา ไรแสดงถึง การเพิ่มขึ้น ของประโยชนเชิง เศรษฐกิจ จึง มีลักษณะ
ไมแตกตางไปจากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก

76.

ผลกํา ไรอาจเกิด จากการขายสิน ทรัพ ยไ มหมุน เวีย น คํา นิย ามของรายไดร วมถึง ผลกํา ไรที่ยั ง
ไมเกิดขึ้น เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการ
ตีราคาของสิน ทรัพยไ มหมุน เวีย นเพิ่ม ตามปกติ ผลกํา ไรเมื่อมีการรับรูในงบกํา ไรขาดทุน จะ
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แสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ผลกําไรมักแสดงสุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของ
77.

รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอื่น การชําระหนี้สิน
อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพื่อชําระหนี้สิน

คาใชจาย
78.

คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเสื่อมราคา คาใชจาย
มักอยูในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

79.

ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการหรือไมก็ไ ด ผลขาดทุนแสดงถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึง มีลักษณะ
ไม แตกต า งไปจากค า ใชจ า ย ดัง นั้น แม บทการบั ญ ชีนี้ ไ ม ถือ ว า ผลขาดทุ น เปน องค ประกอบ
แยกตางหาก

80.

ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม น้ําทวม และผลขาดทุน
ที่เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
เช น ผลขาดทุ น ที่เ ป น ผลกระทบจากการเพิ่ม ขึ้ น ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ
ซึ่งเกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไร
ขาดทุนจะแสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดงสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ

การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน
81.

การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคา ของสินทรัพยและหนี้สิน กอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สวนของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวา จะเปนไปตามคํานิย ามของรายไดและคาใชจา ย
แตไมรวมอยูในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกลาวจะรวมอยูใ น
สวนของเจาของเปน รายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเปน สว นเกินจากการตีราคา
แนวคิดการรักษาระดับทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี้

การรับรูรายการขององคประกอบของงบการเงิน
82.

การรั บรู รายการ หมายถึ ง การรวมรายการเข า เปน สว นหนึ่ ง ของงบดุ ลหรือ งบกํ า ไรขาดทุ น
หากรายการนั้นเปน ไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขา เกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุใน
ยอหนา ที่ 83 การรับ รูคื อ การแสดงรายการในงบดุล หรื องบกํา ไรขาดทุ น ด ว ยขอ ความและ
จํานวนเงิน พรอมกับรวมจํานวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการ
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ตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรูรายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรู
รายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจ
แกไ ขไดดว ยการเปด เผยนโยบายการบัญ ชีที่ใชหรือการเปด เผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม
83.

รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้
83.1 มีค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ กิ จ การจะได รั บ หรื อ สู ญ เสี ย ประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ในอนาคตจากรายการดังกลาว
83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

84.

ในการประเมินวา รายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจ ารณาถึง ความมีสาระสําคัญ
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวา
รายการที่เปนไปตามคํา นิยามและเขาเกณฑการรับรูขององคประกอบหนึ่งจะทําใหเกิดการรับรู
ของอีกองคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สิน
โดยปริยาย

ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
85.

เงื่อนไขขอแรกของเกณฑการรั บรูรายการใช แนวคิด ของความนาจะเปน เพื่อ อา งอิง ถึง ระดั บ
ความแนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้
เหมาะที่จะใชประเมิน ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจ การดําเนินงานอยู การประเมิน
ระดับความไมแนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะ
จั ด ทํ า งบการเงิ น เช น หากมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ ลู ก หนี้ จ ะชํ า ระหนี้ ก็ ถื อ เป น การ
สมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรูลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอื่น ในกรณีที่ลูกหนี้
มีจํ า นวนมากรายโอกาสที่ ลูก หนี้บ างรายจะผิด นั ด ชํ า ระหนี้จึ ง มีค วามเปน ไปได คอ นขา งแน
ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวา จะผิดนัด เปนคา ใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชน
เชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง

ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา
86.

เงื่อนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถ
วัดไดอยางนาเชื่อถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุน หรือมูลคานั้น
ไดมาจากการประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและ
ไมทํา ใหง บการเงินขาดความนา เชื่อถือ อยา งไรก็ตาม กิจ การตองไมรับรูรายการในงบดุลหรือ
งบกํ า ไรขาดทุ น หากกิ จ การไมส ามารถประมาณมู ลค า ของรายการนั้น ไดอ ยา งสมเหตุส มผล
ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย
และรายได พรอมทั้งเขา เงื่อนไขของเกณฑการรับรูรายการในเรื่อ งความนาจะเปน แตถา หาก
เปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการฟองรองไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองไมรับรู
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รายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผยกรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม
87.

รายการที่ไมเ ขา เกณฑการรับรูต ามยอหนา ที่ 83 ณ เวลาหนึ่ง อาจเปลี่ยนมาเขา เกณฑการรับรู
ในเวลาตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง

88.

รายการที่เ ปน ไปตามคํ า นิ ยามขององคป ระกอบแตไ มเ ขา เกณฑ การรั บรู ต องเป ด เผยไว ใ น
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน หรือ คํ า อธิ บายเพิ่ มเติ ม หากรายการนั้น มี ค วามเกี่ ย วข องกั บ
การตั ด สิ น ใจของผู ใ ช ง บการเงิ น ในการพิ จ ารณาฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

การรับรูรายการของสินทรัพย
89.

กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขา งแนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

90.

กิจการตองไมรับรูสินทรัพยในงบดุลจากรายจายที่เกิดขึ้น หากไมนาเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ
ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ จากรายจ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิน กว า รอบระยะเวลาบั ญ ชีที่ เ กิ ด รายจา ยนั้ น
แต กิจ การตอ งรับ รูร ายจ า ยดั ง กลา วเป น ค า ใช จา ยในงบกํ า ไรขาดทุ น แทน รายจา ยที่ เ กิด ขึ้ น
มิไดแสดงวา ฝายบริหารมิไ ดมุงหวังประโยชนเ ชิง เศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหาร
ผิดพลาดในการจายรายจายนั้น เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชน
เชิง เศรษฐกิจเกิน กวารอบระยะเวลาบัญ ชีปจ จุบัน นั้นไมเ พียงพอที่กิจ การจะรับรูรายจา ยเปน
สินทรัพยในงบดุล

การรับรูรายการของหนี้สนิ
91.

กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปน ไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญ เสียประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตอง
ชําระนั้นสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินใน
งบดุล หากคูสัญ ญายัง มิไ ด ปฏิบัติ ต ามภาระผูกพั น ในสัญ ญา เช น กิจ การไมต องรับ รูรายการ
ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินคา ที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลา ว
อาจเปนหนี้สินตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรู
หนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรูสินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน

การรับรูรายการของรายได
92.

กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสิน ทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่ มขึ้ น ของสิน ทรั พ ยห รื อการลดลงของหนี้ สิ น (ตัว อย า งเช น สิ น ทรัพ ย สุท ธิ จ ะเพิ่ม ขึ้ น
เมื่อกิจการขายสินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให)
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93.

แม บ ทการบั ญ ชี นี้ กํ า หนดเกณฑ ก ารรั บ รู ร ายได ไ ว เ ป น ขั้ น ตอนเพื่ อ ประโยชน ใ นทางปฏิ บั ติ
ตัว อยา งเช น รายได จ ะรับรูตอ เมื่อเกิด ขึ้ น แลว ขั้น ตอนดังกล า วกําหนดใหกิจ การรับรูรายได
เฉพาะรายการที่มีระดับความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูรายการของคาใชจาย
94.

กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก
การลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพิ่ม ขึ้น ของหนี้สิ น หรื อการลดลงของสิน ทรัพ ย ตั ว อย า งเชน การตั้ง คา แรงคา งจา ยหรื อ
การตัดคาเสื่อมราคาของอุปกรณ

95.

คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึ้นกับ
รายไดที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการ
รับรูรายไดพรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน
กิจการจะรับรูคาใชจายหลาย ๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา
อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการ
ในงบดุลหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม

96.

เมื่อกิจ การคาดวาประโยชนเ ชิง เศรษฐกิจของรายการจะเกิด ในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้น
ในงบกํา ไรขาดทุน ตามเกณฑการปน สว นอยา งเปน ระบบและอยา งมีเ หตุผ ล การปน สว นเปน
สิ่งจําเปนในการรับรูคาใชจายที่เกี่ยวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ
ค า ความนิ ย ม สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่ อ งหมายการค า ค า ใช จ า ยนี้ เ รี ย กว า ค า เสื่ อ มราคาหรื อ
คาตัดจําหนาย ขั้นตอนในการปนสวนมุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป

97.

กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือ
สิ้นสุดเกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล

98.

กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตองรับรูหนี้สินโดยไมมีการรับรูสินทรัพย
เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน
99.

การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํา นวนที่เปน ตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา
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100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตาง ๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด
ที่จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น
และการบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได
100.2 ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงิน สดหรือรายการเทียบเทา
เงิ น สดที่ต อ งจ ายในขณะนั้ น เพื่ อให ไ ด ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ช นิด เดี ย วกัน หรื อ สิน ทรั พ ย ที่
เทา เที ย มกัน และการแสดงหนี้สิน ด ว ยจํา นวนเงิ น สดหรือรายการเทีย บเทา เงิน สดที่
ตองใชชําระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด
100.3 มูลคา ที่จ ะไดรับ (จาย) หมายถึง การแสดงสิน ทรัพยดวยจํา นวนเงิน สดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่จะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน
เงินสดหรือรายการเทีย บเทา เงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สิน ที่เ กิด จากการ
ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด
100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ
ในอนาคตซึ่ง คาดวา จะไดรั บจากสิน ทรัพยนั้น ในการดํา เนิน งานตามปกติข องกิจ การ
และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจา ย
ชําระหนี้สินในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
101. เกณฑการวัดมูลคา ที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํา งบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับ
เกณฑอื่น ๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใด
จะ ต่ํา กวาหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดว ยราคาตลาด และหนี้สินเงิน บํา นาญ
แสดงด ว ยมูลค า ป จ จุ บัน นอกจากนั้ น กิจ การบางแหง ใชเ กณฑร าคาทุน ปจ จุบัน แทนเกณฑ
ราคาทุนเดิมเนื่องจากราคาทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน

แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรื่องทุน
102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่อง
ทุนทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิ
หรือ สว นของเจ าของ อี กแนวคิด หนึ่ง ซึ่ง ใช ในการจั ด ทํ า งบการเงิน คือ ทุน ทางกายภาพ เช น
ระดับความสามารถในการดําเนินงาน ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิต
ที่กิจการมี และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน
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103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุน
ที่ลงไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช
แตถาผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิด
เรื่องทุนทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่
จะบรรลุเปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมี
ความยากในการวัดมูลคาก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร
104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้
104.1 การรักษาระดับทุน ทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ
สินทรัพยสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวา จํานวนที่เปนตัวเงินของสินทรัพยสุทธิ
เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้ง นี้ ไมรวมการแบงปน สว นทุน ใหกับเจาของหรือเงินทุน
ที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาได
ในลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่
104.2 การรักษาระดับ ทุน ทางกายภาพ ตามแนวคิด นี้ กํา ไรเกิด ขึ้น เมื่อกํา ลั งการผลิต หรื อ
ความสามารถในการดํา เนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงิน ทุน ที่จําเปน ในการ
บรรลุกําลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้
ไมรวมการแบงปนสว นทุนใหกับเจาของหรือเงิน ทุน ที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวา งแนวคิด เรื่องทุน และแนวคิด เรื่องกํา ไรเนื่องจากทุน ที่ตองการรักษาเปน
ตัวกําหนดจุดในการอางอิงเพื่อวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนก
ความแตกตางใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป)
กับผลที่ไดรับจากเงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
ส ว นที่ เ กิ น กว า จํ า นวนเงิ น ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการรั ก ษาระดั บ ทุ น ถื อ ได ว า เป น กํ า ไร ซึ่ ง คื อ
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ดั ง นั้ น กํ า ไรคื อ จํ า นวนคงเหลื อ ของรายได ห ลั ง หั ก ค า ใช จ า ย
โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวน
เกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน
106. แนวคิด การรักษาระดับทุน ทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุน ปจ จุบัน เปนเกณฑการวัด มูลคา
ในขณะที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง
ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงขึ้นอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ
รักษาระดับไว
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107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ
รักษาระดับทุนไวไดหากจํา นวนทุน เมื่อสิ้น งวดมีจํานวนเทา กับทุนเมื่อเริ่มตน งวด จํา นวนเงิน
ที่เกินกวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร
108. ตามแนวคิด การรักษาระดับทุน ทางการเงิน ที่วัด มูลคา ทุน โดยใชหนว ยเงิน ตามอํา นาจซื้อเดิม
กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม
ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้น
จึงถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมี
การจํ า หน า ยสิ น ทรั พย นั้น ตามแนวคิ ด การรัก ษาระดั บ ทุน ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล คา ทุน โดยใช
หนว ยเงินตามอํา นาจซื้อคงที่ กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงิน ที่ลงทุนในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไป
เทา นั้น ที่จ ะถือเปน กําไร สว นที่เหลือถือเปน รายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน ซึ่ง ตองแสดง
ในสวนของเจาของ
109. ตามแนวคิ ด การรั กษาระดั บทุ นทางกายภาพที่ วัด มู ลค าทุ น โดยใช กํ า ลังการผลิ ต ที่ ใชผ ลิ ต จริ ง
กํ า ไร หมายถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของทุ น ดั ง กล า วในรอบระยะเวลานั้ น การเปลี่ ย นแปลงราคา
ที่สงผลกระทบตอสินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลัง
การผลิตที่ใชผลิตจริง ของกิจการ ดัง นั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุง
เพื่อรักษาระดับทุนซึ่งแสดงอยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร
110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี
ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ตางกันใหระดับของความเกี่ย วของกับการ
ตัด สิน ใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชน เดียวกับเรื่องอื่น ๆ ฝายบริหารตองพิจ ารณาถึง
ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได แมบทการบัญชีนี้สามารถ
ประยุกตใชกับรู ปแบบทางการบัญ ชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปน แนวทางในการจัด ทํ า
และนําเสนองบการเงิน ตามรูปแบบทางการบัญ ชีที่เ ลือกใช คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี ไ ม มี เ จตจํ า นงที่ จ ะกํ า หนดรู ป แบบทางการบั ญ ชี ใ ดเป น การเฉพาะเว น แต ใ น
บางสถานการณที่จํา เปน เชน ในกรณีข องกิจ การที่ตองรายงานงบการเงิน ในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟอรุนแรง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจํานงนี้
เมื่อสถานการณในวันหนาเปลี่ยนแปลงไป

ลงราชกิจจา 14-05-52
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) หนา 27/27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีระหวา ง
ประเทศที่สิ้น สุด ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551 (IAS 1: Presentation of Financial Statements (Bound
volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
งบการเงิน

บทนํา 1-บทนํา 16
1
2-6
7-8ก
9-46

จุดมุงหมายของงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ
ขอพิจารณาโดยทั่วไป
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การดําเนินงานตอเนื่อง
เกณฑคงคาง
ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม
การหักกลบ
ความถี่ในการรายงาน
ขอมูลเปรียบเทียบ
ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ

9
10-14
15-46
15-24
25-26
27–28
29-31
32-35
36-37
38-44
45-46

โครงสรางและเนื้อหา

47-138

ความนํา
การระบุชื่องบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด

47–48
49–53
54-80ก
54-59
60-65
66-68
69-76
77-80ก
81-105
82-87
88-89
90-96
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ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสราง
การเปดเผยนโยบายการบัญชี
แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
การเปดเผยเรื่องสวนทุน
เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิทธิที่จะขายที่จัดประเภทเปนสวนของเจาของ
การเปดเผยเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
แนวทางปฏิบัติ

97-105
106-110
111
112-138
112-116
117-124
125-133
134-136
136ก
137-138

139-139ค
140
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1 ถึ ง 140 ทุ ก ย อ หน า มี ค วามสํ า คั ญ เท า กั น
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การนํา เสนองบการเงิ น ใช แ ทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนํา เสนองบการเงิน มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เปนขอกําหนดโดยรวม
สํา หรับการนําเสนองบการเงิน แนวทางสํา หรับโครงสรา ง และเนื้อหาขั้น ต่ํา ที่กิจ การตอง
นําเสนออยูในงบการเงิน

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน
บทนํา 2.

วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบัญ ชีในการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน คือ เพื่อรวบรวมขอมูล
ในงบการเงินดวยเกณฑที่มีลักษณะรวมกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาวาจะเปนประโยชน
กวา ที่จ ะแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว นของเจา ของ (สิน ทรัพยสุทธิ) ของกิจ การใน
ระหวางงวดซึ่งเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ ออกจาก
การเปลี่ยนแปลงอื่นในสวนของเจาของ ดังนั้น คณะกรรมการจึงกําหนดใหการเปลี่ยนแปลง
ในส ว นของเจ า ของจากรายการกั บ ผู เ ป น เจ า ของทั้ ง หมด ต อ งแสดงอยู ใ นงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของที่ไมได
เกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ

บทนํา 3.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ไ ดรวมขอกําหนดที่ค ลา ยคลึง กัน กับมาตรฐานการบัญชีการเงิน
ฉบับที่ 130 เรื่อง การรายงานกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB
130, Reporting Comprehensive Income) อยางไรก็ดี ความแตกตางบางประการยังคงมีอยู
โดยไดอธิบายไวใน BC 106 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1

บทนํา 4.

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความตั้ งใจที่จะแกไ ขมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เพื่อเปนการปรับปรุงและจัดลําดับยอหนาใหม เพื่อให
งายตอการอาน โดยคณะกรรมการไมมีวัต ถุประสงคในการแกไ ขขอกํา หนดทั้ง หมดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ขึ้นใหม
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รูปแบบหลักของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ สงผลตอการนําเสนอของการเปลี่ยนแปลงในสว นของเจาของ
จากรายการกับผูเปนเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู
รายการ การวัดมูลคา หรือการเปดเผยรายการเฉพาะ และเหตุการณอื่น ๆ ตามที่กํา หนด
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

บทนํา 6.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
จากรายการกับผูเปน เจาของทั้ง หมดในงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสวนของเจาของ โดยให
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของที่ไมไดเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ เชนกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ เป น รายการในงบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็จ เพีย งงบเดี ย ว หรื อนํ า เสนอ
เปนสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยไมอนุญาตใหแสดง
สวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

บทนํา 7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวด
ของงวดที่เ ปรีย บเทีย บลา สุด ในงบการเงิน ที่สมบูรณ เมื่อ กิจ การไดนํานโยบายการบัญ ชี
มาปรับปรุงยอนหลังหรือแกไขงบการเงินยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด หรือ
เมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหมและภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม คือ จํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ถูก
จัดประเภทไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดปจจุบันนั้น

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ กําหนดใหกิจ การตองนําเสนอเงิน ปน ผลที่รับรูจ ากการจายให
แกผูเปนเจาของและจํานวนที่เกี่ยวของตอหุนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เงิ น ป น ผล คื อ ส ว นที่ จ า ยให แ ก ผู เ ป น เจ า ของ
จากความสามารถในการเปนเจาของ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของจะตอง
นําเสนอการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม
บทนํา 10. การเปลี่ยนแปลงหลักจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) สามารถอธิบายได
ดังนี้
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งบการเงินฉบับสมบูรณ
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับกอนใชชื่อเรียกวา “งบดุล” และ “งบกระแสเงินสด” เพื่ออธิบายถึง
งบการเงินสองงบที่เปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ สวนมาตรฐานฉบับนี้ใชคําวา
“งบแสดงฐานะการเงิน ” และ “งบกระแสเงิน สด” แทนหัว ขอดั งกล า ว โดยหั ว ขอ ใหม
จะใหผลใกลเคียงกับลักษณะของงบดังกลาวมากขึ้น ซึ่งไดมีการอธิบายไวในแมบทการบัญชี
(ดูยอหนา BC14-BC21 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บั บนี้กําหนดใหกิจ การตองเปด เผยขอมูลเปรีย บเทีย บกับ งวดกอ น
โดยเปด เผยขอมูลอยา งนอ ยสองงวดสํา หรับงบการเงิน แตละงบและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ที่เ กี่ย วของ ซึ่ง ขอกํา หนดดังกลา วไดรวมถึงการกําหนดใหรวมงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันตน งวดของงวดที่แรกสุด ที่นํามาเปรีย บเทีย บไวในงบการเงิน ฉบับสมบูรณ
เมื่อกิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลัง
หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูล
ที่เ ปน ประโยชน ในการวิเ คราะห ง บการเงิ น ของกิ จ การ (ดู ยอ หน า BC 31-BC32 ของ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเปนเจาของในสวนของเจาของและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดใหงบกําไรขาดทุนแสดงรายการรายไดและคาใชจายที่มี
การรับรูในกําไรหรือขาดทุน และใหแสดงรายการรายไดและคาใชจายที่ไมไดรับรูในกําไร
หรือขาดทุนไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ดวยกันกับการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของเจาของจากรายการกับผูเปนเจาของซึ่งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว นของเจาของ
ประกอบด ว ยกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น รายการรายได แ ละค า ใช จ า ยอื่ น และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด โดยงบดังกลาวยังสามารถเรียก
เปนงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
(1) การเปลี่ยนแปลงทั้ง หมดในสวนของเจาของที่เกิด จากรายการกับผูเ ปนเจา ของจาก
ความสามารถในการเปนเจาของ (เชน การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของจากรายการ
กับผูเปนเจาของ) ใหแสดงเปนรายการแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจ า ของที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด จากรายการกั บ ผู เ ป น เจ า ของ และห า มไม ใ ห กิ จ การแสดง
องคประกอบของกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ เชน การเปลี่ย นแปลงในสว นของเจา ของ
ที่ไมไดเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่ดีขึ้นโดยการ
รวมรายการที่มีลักษณะรวมกันและแยกรายการที่มีลักษณะแตกตางกันออกจากกัน
(ดูยอหนา BC37-BC38 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)
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(2) รายไดและคาใชจายตองแสดงในงบการเงินเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือใน
งบการเงินสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยแสดงแยก
ตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของจากรายการกับผูเปนเจาของ(ดูยอหนา
BC49-BC54 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)
(3) สวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตองแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(4) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตองแสดงไวในงบการเงิน

กําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็จ อื่น – การปรับ ปรุ งการจั ดประเภทใหม แ ละผลกระทบที่
เกี่ยวของทางภาษี
บทนํา 14. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให กิ จ การต อ งเป ด เผยภาษี เ งิ น ได ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับสว นประกอบแตละสว นของกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น ซึ่ง มาตรฐานการบัญ ชีฉบับเดิม
ไมไ ดรวมขอกํา หนดนี้ไว โดยวัต ถุประสงคข องการเปดเผยขอมูลดัง กลาว คือเพื่อใหผูใช
งบการเงินมีขอมูลทางภาษีที่เกี่ยวของกับสวนประกอบเหลานี้ เพราะสวนประกอบตางๆ มักมี
อั ต ราภาษี ที่ แ ตกต า งจากอั ต ราที่ ใ ช ใ นกํ า ไรหรื อขาดทุ น (ดู ย อหน า BC65-BC68 ของ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)
บทนํา 15. มาตรฐานฉบับนี้กํา หนดให กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทใหมที่สัมพัน ธ
กับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การปรับปรุงการจัดประเภทใหม คือ จํานวน
ที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุนงวดปจจุบัน
ซึ่งวัตถุประสงคของการเปดเผยขอมูลดังกลาวคือ เพื่อใหผูใชงบการเงินมีขอมูลที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนา BC69-BC73
ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)

การแสดงรายการเงินปนผล
บทนํา 16. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม อนุญ าตใหเปดเผยจํานวนเงินปนผลที่รับรูเนื่องจากการจา ย
ใหแกผูถือหุน (ปจ จุบันหมายถึง ผูเ ปนเจาของ) และเปดเผยจํา นวนตอหุนที่เกี่ยวของใน
งบกําไรขาดทุน ในงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสว นของเจา ของหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน แตในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยรายการดังกลาวในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสว นของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แตไมอนุญ าตให
เปด เผยในงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ (ดู ยอหนา BC75 ของมาตรฐานการบัญ ชีร ะหวา ง
ประเทศ ฉบับที่ 1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
จากรายการกับผูเปนเจาของ (ในกรณีการแจกจายใหแกเจาของอยูในรูปแบบของเงินปนผล)
มีการแสดงแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของที่ไมไดเกิดจากรายการกับ
ผูเปนเจาของ(แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเกณฑการนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหมั่น ใจวา งบการเงิน ดัง กลาวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงิน ในงวดกอนๆ ของ
กิจการและงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงขอกําหนดโดยรวม
ของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับเนื้อหาที่
ตองแสดงในงบการเงิน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการจัดทําและนํา เสนองบการเงินที่จัดทําขึ้น เพื่อ
วัตถุประสงคทั่วไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ไ มไ ดค รอบคลุมถึง ขอกําหนดในการรับรูรายการ การวัดมูลคา และ
การเปดเผยสําหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณอื่น เนื่องจากขอกําหนดดังกลาวได
กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาลแบบยอ
ที่จัดทํ าขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อง งบการเงิ นระหวา งกาล
อยางไรก็ตาม งบการเงินระหวางกาลดังกลาวยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 15 ถึง 35
ของมาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ โดยมาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ใหถื อปฏิ บัติกั บงบการเงิน ของ
ทุกกิจการโดยเทาเทียมกันไมวาจะเปนกิจการซึ่งจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชนิยามที่เหมาะสมสําหรับกิจการซึ่งแสวงหากําไรทั้งของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ หากกิจการในภาคธุรกิจซึ่งมีกิจกรรมที่ไมแสวงหากําไร หรือภาครัฐ นํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไปใช กิจการดังกลาวอาจจําเปนตองดัดแปลงคําอธิบายที่ใชสําหรับรายการบางบรรทัดใน
งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหลานั้นดวย

6.

ในทํานองเดียวกัน กิจการซึ่งไมมีสวนของเจาของตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
(เชน กองทุ น รวม) และกิจ การซึ่ ง ทุ น ที่นํ า มาลงทุน ร ว มกั น ไมถือ เปน สว นของเจ าของ (เช น
สหกรณ ) อาจจํ า เป น ต อ งดั ด แปลงการนํ า เสนอสว นได เ สีย ของสมาชิ ก หรือ หน ว ยลงทุ น ใน
งบการเงิน
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คํานิยาม
7.

คํานิยามที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อ หมายถึง
วัตถุประสงคทั่วไป
(ในที่นี้หมายถึง
งบการเงิน)
ไมส ามารถทํา ไดในทาง หมายถึง
ปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

รายการทีถ่ ือวาเปนการ หมายถึง
ละเวนไมแสดงขอมูล
หรือการแสดงขอมูลทีข่ ัด
ตอขอเท็จจริงอยางมี
สาระสําคัญ

งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการ
ของผู ใ ช ง บการเงิ น ซึ่ ง ไม อ ยู ใ นฐานที่ จ ะ
เรี ย กร อ งให กิ จ การจั ด ทํ า รายงานที่ มี ก าร
ดั ด แ ป ล ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ มู ล ที่
เฉพาะเจาะจง
ขอกําหนดที่กิจการไมสามารถนําไปถือปฏิบัติ
แม ว า กิ จ การได ใ ช ค วามพยายามอย า ง
สมเหตุสมผลทุกทางที่จะนําไปปฏิบัติ
ม า ตร ฐ า น แ ล ะกา ร ตี ค วา ม ที่ ออกโ ด ย
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี
ซึ่งประกอบดวย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายการแต ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการ
โดยรวมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง
เศรษฐกิ จของผู ใ ชง บการเงิน โดยความมี
สาระสําคัญขึ้นอยูกับ ขนาดและลักษณะของ
การละเว น ไม แ สดงข อ มู ล หรื อ การแสดง
ขอ มูล ที่ขั ด ตอ ขอ เท็ จ จริ ง ซึ่ง ต องพิจ ารณา
จากสถานการณแวดลอม ทั้งนี้กิจการอาจใช
ข น า ด ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร า ย ก า ร ห รื อ
องค ป ระกอบทั้ ง สองรายการร ว มกั น เป น
ปจจัยประกอบการพิจารณา
ในการประเมิน วา การละเว น ไม แ สดงข อมู ล
หรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงสามารถ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงิ น อย า งมี ส าระสํ า คั ญ หรื อ ไม ต อ ง
พิจารณาจากลักษณะตางๆ ของผูใชงบการเงิน
โดยแมบทการบัญ ชียอหนา ที่ 25 ระบุวา ผูใ ช
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ประกอบดวย
งบการเงิน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบดวย

งบการเงิ น จะตอ งมีค วามรู ต ามควรเกี่ ย วกั บ
กิจ กรรมทางธุรกิจ และกิจ กรรมเชิง เศรษฐกิจ
และการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะ
ศึ ก ษาข อ มู ล ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น การประเมิ น
ดั ง กล า วจึ ง ต อ งพิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบ
ที่สามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินดวย
ขอมูลที่แ สดงเพิ่ม เติมจากขอมูลที่แ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถา มีการ
นําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจ า ของ และงบกระแสเงิ น สด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปนการอธิบายหรือการ
แ ย ก แ ส ด ง ข อ ง ร า ย ก า ร ที่ นํ า เ ส น อ ใ น
งบการเงิ น ดั ง กล า วและข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการที่มีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะรับรูใน
งบการเงินที่นําเสนอ
รายการรายได และค าใช จา ย (รวมถึ ง การ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด ประเภทรายการใหม ) ซึ่ ง
ไมอนุญ าตใหรับ รูใ นกํา ไรหรือขาดทุน โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
องค ป ระกอบของกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
ประกอบดวย
1) การเปลี่ยนแปลงในสว นเกิน ทุน จากการตี
ราคาสิน ทรั พย (ดูใ นมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน)
2) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามโครงการ
ผลประโยชน ที่ บั น ทึ กตามย อหน า ที่ 93ก
ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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ผูเปนเจาของ

หมายถึง

กําไรหรือขาดทุน

หมายถึง

การปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม

หมายถึง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม

หมายถึง

3) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการแปลงค า
งบการเงินของการดําเนินงานในตางประเทศ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ
(เมื่อมีการประกาศใช))
4) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการวั ด มู ล ค า
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการ
วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช))
5) สวนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผล
จากเครื่ อ งมื อป อ งกั น ความเสี่ ย งในการ
ป องกั นความเสี่ ย งในกระแสเงิ นสด
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช))
ผู ที่ ถื อ ตราสารที่ จั ด ประเภทเป น ส ว นของ
เจาของ
ยอดรวมของรายไดหักคาใชจาย โดยไมรวม
องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดปจจุบันหรืองวดกอนที่ถูกจัดประเภท
ใหมในกําไรหรือขาดทุนงวดปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของในระหวางงวด
ซึ่ งเป น ผลมาจากรายการหรื อเหตุ การณ อื่ น
นอกเหนื อ จากการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเปนผลมา
จากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถใน
การเปนเจาของ
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ประกอบด ว ย
สวนประกอบทั้งหมด ของกําไรหรือขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 11/58

8.

แมวามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดใหใชคําวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรหรือขาดทุน
และกํ า ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ รวม แต กิจ การอาจใชคํา อื่น เพื่อ อธิบ ายแทนได หากคํ า ดัง กลา ว
มีความหมายที่ชัดเจน เชน กิจการอาจใชคําวากําไรสุทธิเพื่ออธิบายคําวากําไรหรือขาดทุน

8ก.

คําจํากัดความดังตอไปนี้ไดอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การแสดงรายการสํ า หรั บเครื่อ งมื อ ทางการเงิน (เมื่อ มี การประกาศใช) และไดนํ า มาใช ใ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในความหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้
8ก.1 เครื่องมือทางการเงิน ที่ใหสิทธิที่จ ะขาย (Puttable financial instrument) ที่จัดประเภท
เปนตราสารทุน (อธิบายไวในยอหนาที่ 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสํา หรับ เครื่อ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช))
8ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่กําหนดใหกิจการมีภาระผูกพันที่จะตองนําสงสินทรัพยสุทธิตาม
สัด สว นใหแกคูสัญ ญาอีกฝายเมื่อครบกํา หนดชําระและถูกจัด ประเภทเปนตราสารทุน
(อธิบายไวในยอหนาที่ 16ค และ 16ง ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))

งบการเงิน
จุดมุงหมายของงบการเงิน
9.

งบการเงินเปน การนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอยา งมี
แบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของกิจ การ ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ
นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝายบริหารซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล
ทรั พ ยากรของกิ จ การ เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคดั ง กล า ว งบการเงิน ต อ งให ขอ มู ล ทุ ก ข อ
ดังตอไปนี้เกี่ยวกับกิจการ
9.1 สินทรัพย
9.2 หนี้สิน
9.3 สวนของเจาของ
9.4 รายไดและคาใชจาย รวมถึงผลกําไรและขาดทุน
9.5 เงินทุนที่ไดรับจากผูเปนเจาของและการจัดสรรสวนทุนใหผูเปนเจาของจากความสามารถ
ในการเปนเจาของ
9.6 กระแสเงินสด
ข อ มู ล เหล า นี้ แ ละข อ มู ล อื่ น ที่ เ ป ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ช ว ยผู ใ ช ง บการเงิ น
ในการคาดการณเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแนนอนที่กิจ การจะกอใหเ กิด กระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 12/58

งบการเงินฉบับสมบูรณ
10.

งบการเงินฉบับสมบูรณประกอบดวย
10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
10.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
10.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด
10.4 งบกระแสเงินสดสําหรับงวด
10.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ขอมูล
ที่ใหคําอธิบายอื่น และ
10.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ต น งวดของงวดที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บงวดแรกสุ ด
เมื่อกิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงิน
ยอนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม
กิจการอาจจะใชชื่ออื่นสําหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

11.

กิ จ การต อ งนํ า เสนองบการเงิ น ทั้ ง หมดในงบการเงิ น ฉบั บ สมบู ร ณ โ ดยให ค วามสํ า คั ญ
อยางเทาเทียมกัน

12.

ตามที่อนุญาตไวในยอหนาที่ 81 กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรหรือขาดทุนโดยเลือก
แสดงเปนสวนหนึ่งของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียวหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน โดยงบกําไร
ขาดทุน ดังกลาวแสดงเปน สว นหนึ่งของงบการเงิน ฉบับสมบูรณและตองแสดงไวกอนงบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

13.

นอกจากขอมูลที่นําเสนอในงบการเงินแลว กิจการหลายแหงไดมีการนําเสนอการทบทวนทางดาน
การเงิ น ของฝ า ยบริ ห ารเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ไม ร วมอยู ใ นงบการเงิ น เพื่ อ พรรณนาและอธิ บ าย
ถึงองคประกอบหลักของผลการดํา เนิน งานทางการเงิน ฐานะการเงิน ของกิจการ และความไม
แนนอนที่สําคัญซึ่งกิจการเผชิญอยู รายงานดังกลาวอาจรวมถึงการทบทวนเกี่ยวกับ
13.1 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะแวดลอ มที่ กิจ การดํ า เนิ น งานอยู การตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบ นโยบายการลงทุนของกิจการเพื่อดํารงและสงเสริมการดําเนินงาน รวมถึง
นโยบายการจายปนผล
13.2 แหล ง เงิ น ทุ น ของกิ จ การ และอั ต ราส ว นระหว า งหนี้ สิ น ต อ ส ว นของเจ า ของตาม
ที่ตั้งเปาหมายไว และ
13.3 ทรัพยากรของกิจการซึ่งไมเขาเกณฑการรับรูในงบแสดงฐานะการเงินตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจ การหลายแหง ยังนําเสนอรายงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เชน รายงานเกี่ย วกับ
สิ่ง แวดลอ ม และงบมูลคา เพิ่ม โดยเฉพาะอย า งยิ่งในอุต สาหกรรมซึ่ง ปจ จัย ดา นสิ่ ง แวดลอ ม
มีสาระสําคัญ และเมื่อพิจารณาวาพนักงานเปนกลุมผูใชงบการเงินที่สําคัญ รายงานที่นําเสนอ
นอกเหนือจากงบการเงินอยูนอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14.
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ขอพิจารณาโดยทั่วไป
การนํา เสนองบการเงิ น โดยถู ก ตอ งตามที่ ควรและเป น ไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
15.

งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ
โดยถูกตองตามที่ควร การแสดงขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรคือการเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ของผลกระทบของรายการ เหตุการณอื่นๆ และเงื่อนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรู
รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี การนําเสนอ
งบการเงิน ซึ่ง ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมใหเหมาะสมแกกรณีถือวางบการเงินนั้นนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

16.

งบการเงิน ที่จัดทําขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเงื่อนไขกิจการ
จะตองไมอธิบายวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถางบการเงิน
ดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

17.

ในสถานการณเกือบทั้งหมด งบการเงินจะแสดงขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรก็ตอเมื่องบการเงินนั้น
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกิจการยังตองถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ ดังนี้
17.1 เลือกและนํานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด ซึ่งไดกําหนดลําดับชั้นของแนวทางปฏิบัติที่บังคับใชในการพิจารณาเลือกใช
นโยบายการบัญชีของฝายบริหารในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไว
เปนการเฉพาะสําหรับรายการนั้นๆ
17.2 นําเสนอขอมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เชื่อถือได เปรียบเทียบกันได และเขาใจได
17.3 เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไมเพียงพอที่จะทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ
และเงื่อนไขอื่นที่มีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ
การเปดเผยนโยบายการบัญ ชี การเปด เผยขอมู ล ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน หรื อ
การจัดทํา คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญ ชีที่ไมเหมาะสมที่กิจการใช ไมทําใหนโยบาย
การบัญชีนั้นเหมาะสมขึ้นมาได

18.

19.

ในสถานการณซึ่ง ยากที่จะเกิดขึ้น หากฝา ยบริหารของกิจการมีขอสรุปวา การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิด
ความเขา ใจผิดอยา งมากจนเปนเหตุใ หงบการเงิน ขัดแยง กับวัตถุป ระสงคข องงบการเงิน
ตามที่กําหนดในแมบทการบัญชี กิจการตองไมปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น และตองปฏิบัติตาม
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ขอกํ า หนดที่ ระบุ ใ นย อหนา ที่ 20 ในกรณี ที่ แ ม บทการบั ญ ชี ที่ บั ง คับ ใช ที่ เ กี่ ย วข องกํ า หนด
หรือไมมีขอหามการไมปฏิบัติตามดังกลาว
20.

ในกรณีที่กิจการไมป ฏิบัติตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนด ตามที่ระบุไวใ น
ยอหนาที่ 19 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
20.1 ขอสรุป ของฝา ยบริหารที่วา งบการเงินไดแ สดงฐานะการเงิน ผลการดํา เนิน งาน
และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควร
20.2 ขอความที่แสดงวากิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการ
ถือปฏิบั ติ ยกเว น เรื่อ งที่ กิจ การจํ า ต องไมป ฏิบั ติต ามขอ กํา หนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามที่ควร
20.3 ชื่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่กิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการ
ไมถือปฏิบัติ รวมถึง การปฏิบัติที่ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน กํา หนดสําหรับ
การไมปฏิบัติตาม เหตุผลที่หากปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
แล ว จะทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด อย า งมากในสถานการณ ตา งๆ จนเป น เหตุ ใ ห
งบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคที่กําหนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่กิจการ
เลือกใช
20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีตอ
รายการแตละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับแตละงวดที่มีการนําเสนอนั้น

21.

กรณี ที่ กิ จ การไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อ งใด
ในงวดกอนแลวสงผลตอจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผย
ขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 20.3 และ 20.4

22.

ตัวอยางของการใชขอกําหนดในยอหนาที่ 21 ไดแก กิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ในงวดกอนในการวัด มูลคา สิน ทรัพ ยหรือหนี้สิน ซึ่ง สง ผลกระทบต อ
การวัดการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่รับรูในงบการเงินงวดปจจุบัน

23.

ในสถานการณซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิด
ความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี
แตแ มบทการบัญ ชีที่บัง คับ ใชที่เ กี่ ย วของไม อนุญ าตให มีการไมถื อปฏิบัติตามขอกํา หนด
ดังกลาว ถาเปนเชนนั้น กิจการตองใชความพยายามอยางดีที่สุดเพื่อลดความเขาใจผิดซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
23.1 ชื่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่มีปญ หา ลักษณะของขอกํา หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ฝา ยบริหารของกิจการเห็น วา
การปฏิบัติตามขอกํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทําใหเ กิดความ
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เขา ใจผิดอย า งมาก จนเปน เหตุใ หง บการเงิน ขั ดแยง กั บ วัตถุ ป ระสงคข องแมบ ท
การบัญชี
23.2 การปรั บ ปรุ ง แต ล ะรายการในงบการเงิ น สํ า หรั บ แต ล ะงวดที่ มี ก ารนํ า เสนอซึ่ ง
ฝายบริหารของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามที่ควร
24.

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 19 ถึง 23 การแสดงขอมูลในงบการเงินจะถือวา
ขัดแยงกับวัตถุป ระสงคของงบการเงินเมื่อขอมูลที่แสดงนั้นมิไ ดเปน ตัวแทนอัน เที่ย งธรรมของ
รายการ เหตุการณ และสภาพการณอื่น ที่ขอมูลนั้น นําเสนอหรือ คาดไดอยา งสมเหตุสมผลวา
จะนําเสนอ ซึ่งสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ในการพิจารณาวา
การปฏิบัติต ามขอกําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะทําใหผูใช
งบการเงิน เกิดความเขาใจผิด อยางมากจนเปน เหตุใหง บการเงิน ขัด แยง กับวัตถุประสงคข อง
งบการเงินที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองพิจารณาทุกเรื่องดังตอไปนี้
24.1 สาเหตุที่กิจการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของงบการเงินไดภายใตสถานการณนั้นๆ
24.2 สถานการณของกิจการมีความแตกตางอยางไรจากสถานการณของกิจการอื่นที่สามารถ
ปฏิบัติต ามขอกํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นได หากกิจ การอื่นซึ่งอยู
ภายใตสถานการณที่คลายคลึงกับสถานการณของกิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ดังกลา วได ตองตั้ง ขอสัน นิษฐานไวกอนวาการที่กิจ การถือปฏิบัติต ามขอกํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินยอมจะไมทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดมากจน
เปน เหตุใ หก ารปฏิบั ติต ามขอ กํา หนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขัด แย ง
กับวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี

การดําเนินงานตอเนื่อง
25.

ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของกิจการ งบการเงินตองจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกิจการมีความ
ตั้ง ใจที่จ ะชํ า ระบัญ ชี เลิกกิ จการ หรือ ไมมี ทางเลื อกอื่ น ใด นอกเหนื อจากการชํ า ระบัญ ชี
หรื อ เลิ ก กิ จ การ จากการประเมิ น ความสามารถในการดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง หาก
ฝายบริหารพบวามีความไมแ นน อนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสภาพการณใ ด
ที่อาจทําใหเ กิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอยา ง
ตอเนื่อ งของกิ จการ กิจ การต องเปด เผยใหทราบถึง ความไมแ นนอนเหล า นั้น ในกรณี ที่
งบการเงินมิไดจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการจะตองเปดเผยถึงขอเท็จจริงนี้
พรอมทั้งเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลที่กิจการไมอาจดําเนินงานอยา ง
ตอเนื่องได

26.

ในการประเมินความเหมาะสมของขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการฝายบริหาร
ตองพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกับอนาคตเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณี ในกรณีที่กิจการมีการ
ดําเนินงานที่มีกําไรในอดีตและมีความพรอมที่จะหาแหลงเงินทุนรองรับ กิจการอาจสรุปไดวาการ
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ใชหลักการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแลว โดยที่ไมจําเปนตอง
วิเคราะหในรายละเอียด ในกรณีอื่นที่เหลือ ฝายบริหารอาจตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํากําไรทั้งในปจจุบันและในอนาคต กําหนดการชําระคืนหนี้และแหลงเงินทุน
ทดแทนที่เปนไปได กอนที่จะสามารถสรุปไดวาการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนอ
งบการเงินนั้นมีความเหมาะสม

เกณฑคงคาง
27.

กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด

28.

เมื่อใชเกณฑคงคางในการจัดทํางบการเงิน กิจการตองรับรูรายการเปนสินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ รายได และคา ใชจา ย (องคประกอบของงบการเงิน) เมื่อรายการเหลานั้น เปนไปตาม
คํานิยามและเกณฑการรับรูรายการตามที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี

ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม
29.

รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน
รายการที่มีลักษณะหรือหนา ที่ไมคลายคลึง กันแตล ะรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน
เวนแตรายการเหลานั้นไมมีสาระสําคัญ

30.

งบการเงินเปนผลของการประมวลรายการคาหรือเหตุการณอื่นจํานวนมากที่ไดรวมเปนประเภท
ตามลักษณะหรือหนาที่ของรายการนั้นๆ ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท
รายการคาคือ การนําเสนอขอมูลที่ไดสรุปและจัดประเภทแลว ซึ่งปรากฏอยูในแตละรายการใน
งบการเงิน รายการแตละรายการที่ไมมีสาระสําคัญ ใหนําไปรวมกับรายการอื่น เพื่อนําเสนอใน
งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อยางไรก็ตาม รายการที่ไมมีสาระสําคัญพอที่จะ
แยกแสดงตางหากในงบการเงิน อาจมีสาระสําคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงตางหากในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

31.

กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากขอมูลนั้นไมมีสาระสําคัญ

การหักกลบ
32.

กิจการต องไม นํ า สิ นทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น หรื อรายไดแ ละค า ใชจ า ย มาหั กกลบกั น นอกจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได

33.

กิจการตองแสดงสินทรัพยและหนี้สิน และรายไดและคาใชจาย แยกจากกัน การหักกลบรายการ
ในงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ หรือ งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบเฉพาะกํา ไรขาดทุน (ถา มีการ
นํา เสนอ) จะทํ าใหเ ปลี่ย นความสามารถของผูใชง บการเงิน ในการเขา ใจรายการ เหตุการณ
สภาพการณตางๆ ที่เ กิด ขึ้นและการประเมิน กระแสเงิน สดในอนาคตของกิจ การ เวน แตการ
หักกลบนั้น จะสะทอนถึง สาระของรายการหรือสภาพการณนั้น การวัด มูลคา ของสิน ทรัพยซึ่ง
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แสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลคาไมถือเปนการหักกลบรายการ ตัวอยางเชน การแสดงสินคาคงเหลือ
สุทธิจากคาเผื่อสินคาลาสมัย และลูกหนี้สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนตน
34.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนด
นิยามของรายไดและกําหนดใหกิจการวัดมูลคารายไดดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ
หรือที่คางรับหักดวยสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณซื้อจายคืนภายหลังที่กิจการอนุญาตให
มีกิจการอาจมีรายการอื่นๆ ซึ่งไมถือวาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดจากการดําเนินงานตามปกติ
ธุรกิจ แตเปนรายการที่มักเกิดขึ้นควบคูไปกับกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายได กิจการตองแสดงผล
ของรายการเหลานั้นโดยการหักกลบรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน
หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะชวยสะทอนใหเห็นสาระของรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตัวอยางเชน
34.1 กิจการแสดงผลกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน
และสินทรัพยดําเนินงาน โดยนํามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การจําหนายหักจากจํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
34.2 รายจายที่เ กี่ยวของกับประมาณการหนี้สิน ซึ่ง มีการรับรูต ามขอกํา หนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิน ทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และกิจ การคาดวาจะไดรับชดเชยจากบุคคลที่สามภายใต
ขอตกลงตามสัญญา (ตัวอยางเชน ขอตกลงในการรับประกันจากผูขาย) อาจแสดงสุทธิ
จากเงินชดเชยที่เกี่ยวของ

35.

นอกจากนี้ ใหกิจการแสดงผลกําไรและขาดทุนที่เกิดจากกลุมของรายการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ตามเกณฑสุทธิ ตัวอยางเชน ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือ
ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเครื่องมือทางการเงินเพื่อคา อยางไรก็ตาม หากผลกําไร
และขาดทุนดังกลาวมีสาระสําคัญใหกิจการแสดงเปนรายการแยกตางหาก

ความถี่ในการรายงาน
36.

37.

กิจการตองนําเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ (รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบ) อยางนอยปละครั้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเปนเหตุใ หกิจการตองนําเสนอ
งบการเงิน ซึ่ง มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ย าวกวา หรือสั้น กวา หนึ่ง ป กิจการตองเปดเผยขอมู ล
เพิ่มเติมสําหรับแตละงวดในงบการเงินดังตอไปนี้
36.1 เหตุผลในการใชงวดที่ยาวกวาหรือสั้นกวาหนึ่งป
36.2 ขอเท็จจริงที่วาจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไมสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันไดทั้งหมด
โดยปกติ กิจการจะจัดทํางบการเงินขึ้นอยางสม่ําเสมอสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติกิจการบางแหงเลือกที่จะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห เปนตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มไิ ดหามการปฏิบัติดังกลาว
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ขอมูลเปรียบเทียบ
38.

กิจการตองเปดเผยขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวด
ปจจุบันหากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอื่น กิจการ
ตองรวมขอมูลเปรียบเทียบที่เปนขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนา หากขอมูลนั้นชวยใหผูใช
งบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินของงวดปจจุบัน

39.

กิจการที่เ ปดเผยขอมูลเปรียบเทีย บตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน อยางนอยสองงบ งบอื่น ๆ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของอยางนอยสองงบ เมื่อกิจการไดนํานโยบายการบัญชี
มาปรับปรุงยอนหลังหรือแกไขงบการเงินยอนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินใหม กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงินอยางนอยสามงบ งบอื่นๆ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของอยางนอยสองงบ กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
39.1 สิ้นงวดปจจุบัน
39.2 สิ้นงวดกอน (งวดเดียวกันกับตนงวดของงวดปจจุบัน)
39.3 ตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบลาสุด

40.

ในบางกรณี ขอมูลเชิงบรรยายในงบการเงิน งวดกอนๆ ยัง คงมีความเกี่ยวของกับงวดปจ จุบัน
ตัวอยางเชน ในงวดปจจุบัน กิจการเปดเผยรายละเอียดของขอพิพาททางกฎหมายที่ผลของคดี
ยัง มีค วามไมแนน อน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดกอนและผลของคดียังไมสิ้นสุดผูใช
งบการเงิน ไดรับประโยชนจ ากขอมูลเกี่ย วกับ ความไมแนน อนที่มีอยู ณ วันสิ้น รอบระยะเวลา
รายงานงวดกอนและขั้นตอนที่ไดทําในระหวางงวดเพื่อใหความไมแนนอนนั้นหมดไป

41.

เมื่ อ กิ จ การมี ก ารแก ไ ขการนํ า เสนอหรื อ จั ด ประเภทรายการในงบการเงิ น กิ จ การต อ ง
จัดประเภทรายการของจํา นวนที่ นํา มาเปรีย บเทีย บใหม ดวย เวน แตการจัดประเภทใหม
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบ
ใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
41.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม
41.2 จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม
41.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม

42.

หากกิ จ การไม ส ามารถทํ า ได ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะจั ด ประเภทรายการของจํ า นวนที่ นํ า มา
เปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
42.1 เหตุผลที่ไมสามารถจัดประเภทรายการใหมของจํานวนดังกลาวได
42.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม

43.

การทําใหขอมูลในงบการเงินแตละงวดเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้นจะมีประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินแนวโนมของขอมูลทางการเงิน
เพื่อการคาดการณ ในบางสถานการณ กิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติที่จะนําขอมูลงวดกอน
มาจัดประเภทใหมเพื่อเปรียบเทีย บกับขอมูลในงวดปจ จุบัน ได ตัว อยา งเชน กิจ การอาจไมไ ด
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เก็บ ขอ มูล ในงวดกอ นในลัก ษณะที่ทํา ใหกิจ การสามารถจัดประเภทรายการใหมได และอาจ
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติที่จะสรางตัวเลขขึ้นมาใหมได
44.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี และข อผิ ด พลาด ได กํา หนดวิธี ก ารปรั บ ปรุ ง ข อ มูล เพื่ อ เปรีย บเที ย บ
เมื่อกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือแกไขขอผิดพลาด

ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ
45.

กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด ยกเวน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
45.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในลักษณะการดําเนินงานของกิจการหรือ
การทบทวนงบการเงินแลวเปนที่ชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงิ น แบบใหม จ ะทํ า ให ก ารนํ า เสนองบการเงิ น มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
โดยคํ า นึ ง ถึ ง เกณฑ ก ารเลื อ กใช แ ละการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบั ญ ชี ที่ กํ า หนด
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงิน

46.

ตัวอยางเชน การซื้อหรือขายกิจการที่มีนัยสําคัญหรือการทบทวนการนําเสนองบการเงินของกิจการ
อาจชี้ใหเห็นวางบการเงินนั้นจําเปนตองแสดงรายการแตกตางไปจากเดิม กิจการจะเปลี่ยนแปลง
การนํ า เสนองบการเงิ น ได ก็ ต อ เมื่ อ การนํ า เสนอที่ เ ปลี่ ย นไปนั้ น ให ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได แ ละมี
ความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน และการนําเสนอในรูปแบบใหมนนั้ ยังคง
ใชตอไปเพื่อใหงบการเงินสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ
งบการเงิน กิจการตองจัดประเภทขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบใหมตามยอหนาที่ 41 และ 42

โครงสรางและเนื้อหา
ความนํา
47.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุน เบ็ด เสร็จ งบเฉพาะกํา ไรขาดทุ น (ถา มีการนํ า เสนอ) และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ และกําหนดใหเปดเผยขอมูลรายการอื่นๆ ในงบการเงินดังกลาวหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงิน สด
ไดกําหนดเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลกระแสเงินสด

48.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บางครั้งใชคําวา “การเปดเผย” ในความหมายกวาง โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน การเปดเผยขอมูลยังไดมีการกําหนดไวในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เวน แตมาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้หรือมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินฉบับอื่นๆ มีขอกําหนดเฉพาะไวเปนอยางอื่น การเปดเผยของมูลดังกลาวอาจจะทําไว
ในงบการเงิน

การระบุชื่องบการเงิน
49.

งบการเงินตองมีการระบุชื่อไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอื่นที่นําเสนออยูในเอกสาร
เผยแพรชุดเดียวกัน

50.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏิบัติกับงบการเงินเทานั้น โดยไมถือปฏิบัติกับขอมูลอื่นที่
นําเสนอในรายงานประจําป เอกสารที่ยื่นตามขอบังคับหรือเอกสารอื่น ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่
ผูใชงบการเงินตองสามารถแยกแยะขอมูลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับ
ขอมูลอื่นที่อาจจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินแตไมไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดเหลานั้น

51.

กิจการตองระบุชื่อสวนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแตละสวน
อยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูลทุกขอตอไปนี้อยางเดนชัด ซึ่งจะแสดงซ้ํากันไดถาการ
แสดงซ้ํานั้นทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
51.1 ชื่อของกิจการที่เ สนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เปน การระบุและการเปลี่ยนแปลงใน
ขอมูลดังกลาวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดกอน
51.2 การระบุ ว า งบการเงิ น นั้ น เป น งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหรื อ เป น งบการเงิ น ของ
กลุมกิจการ
51.3 วั น ที่ สิ้ น รอบระยะเวลารายงานหรื อ รอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุ ม งบการเงิ น หรื อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
51.4 สกุ ล เงิน ที่ใ ชร ายงานตามที่ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)
51.5 จํานวนหลักที่ใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน

52.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 51 สามารถปฏิบัติไดโดยการแสดงหัวเรื่องของหนา งบการเงิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หัวเรื่องยอของสดมภ และอยางอื่นที่คลายคลึงกัน กิจการตองใชดุลยพินิจใน
การตัด สิน ใจวา วิธีการใดเปน วิธีที่ดีที่สุด ที่จ ะนําเสนอขอมูลดังกลา ว ตัว อยา งเชน งบการเงิน
ที่นําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรมักไมแสดงขอมูลแยกเปนแตละหนา ดังนั้น กิจการจึงตองแสดง
รายการตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่รวมอยูในงบการเงินสามารถเขาใจได

53.

กิจการมักแสดงจํานวนเงินไวเปนหลักพันหรือหลักลานตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพื่อใหผูใช
งบการเงิ น สามารถเขา ใจงบการเงิ น ได ดี ขึ้น กิจ การสามารถทํ า เช น นั้ น ไดต ราบใดที่ กิจ การ
ไดเปดเผยถึงระดับของการปดเศษและการปดเศษดังกลาวไมเปนการตัดทอนขอมูลทีม่ สี าระสําคัญ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
54.

งบแสดงฐานะการเงินตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
54.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
54.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
54.3 สินคาคงเหลือ
54.4 สินทรัพยชีวภาพ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช))
54.5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใชวิธีสวนไดเสีย
54.6 สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 54.5 54.8 และ 54.9)
54.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
54.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
54.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
54.10 ยอดรวมของสิน ทรัพ ย ที่จัด ประเภทเป น สิน ทรัพ ยที่ถื อไว เ พื่อ ขายและสิน ทรัพ ย
ที่ร วมอยูใ นกลุ ม สิ น ทรั พ ย ที่ ย กเลิ ก ซึ่ง จั ดประเภทเป น สิน ทรัพ ยท่ี ถื อไวเ พื่ อขาย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
54.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
54.12 ประมาณการหนี้สิน
54.13 หนี้สินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 54.11 และ 54.12)
54.14 หนี้ สิ น และสิน ทรัพ ย ภ าษี เ งิ น ได สํา หรั บ งวดปจ จุ บัน ตามที่ กํ า หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
54.15 หนี้สิน ภาษีเ งิน ไดรอการตัดบัญ ชีแ ละสินทรัพ ยภาษีเ งินไดรอการตัดบัญ ชีตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
54.16 หนี้สินที่รวมในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพ ย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
54.17 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่แสดงในสวนของเจาของ
54.18 ทุนที่ออกจําหนาย และสํารองตางๆ ที่จัดสรรใหแกผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

55.

กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติม ถาหากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะ
การเงินของกิจการ
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56.

เมื่อกิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเปนรายการ
หมุนเวียนและไมหมุนเวียน กิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย (หนี้สิน)หมุนเวียน

57.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ไ มไดกําหนดลําดับหรือรูป แบบของการแสดงรายการ รายการตางๆ
ตามยอหนา ที่ 54 เปน เพียงการกํา หนดไวอยา งงา ยตามลักษณะและหนา ที่ที่มีความแตกตา ง
เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้
57.1 รายการแตละบรรทัด ควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือ หนา ที่ข องแตล ะ
รายการหรือผลรวมของรายการที่คลา ยคลึงกันนั้น มีประโยชนตอความเขา ใจเกี่ย วกับ
ฐานะการเงินของกิจการ
57.2 คําอธิบ ายและการเรีย งลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คลายคลึงกัน
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะและรายการของกิจการ เพื่อใหขอมูลที่ชวยใหเกิดความ
เขาใจในฐานะการเงินของกิจการ ตัวอยางเชน สถาบันการเงินอาจเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายการขางตนเพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

58.

การใชดุลยพินิจวารายการใดตองแยกแสดงเพิ่มเติมใหพิจารณาโดยถือเกณฑดังนี้
58.1 ลักษณะและสภาพคลองของสินทรัพย
58.2 การใชงานของสินทรัพยภายในกิจการ
58.3 จํานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน

59.

การใชเกณฑวัดมูลคาที่ตางกันสําหรับสินทรัพยตางประเภทกันเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาสินทรัพย
นั้น มีลั กษณะและหน า ที่ ตา งกั น กิ จ การจึง ตอ งแสดงสิน ทรั พ ยแ ตล ะรายการนั้น แยกจากกั น
ตัวอยางเชน สินทรัพยแตละประเภทในกลุมที่ดิน อาคารและอุปกรณ อาจแสดงในราคาทุนหรือ
ราคาที่ตีใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)

ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน
60.

กิจการตองแยกแสดงสินทรัพ ยแ ละหนี้สิน เปน รายการหมุน เวีย นและไมหมุน เวีย นในงบ
แสดงฐานะการเงินตามขอกําหนดของยอหนา ที่ 66 ถึง 76 เวนแตการแสดงรายการตาม
สภาพคลองจะมีความนาเชื่อถือและมีความเกี่ยวของมาก หากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนนี้
สินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดจะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง

61.

ไมวาสินทรัพยและหนี้สินจะนําเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม กิจการตองเปดเผยจํานวนที่คาดวาจะ
ไดรับคืนหรือจายชําระในระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน สําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สิน
แตละบรรทัดซึ่งไดรวมยอดคงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับคืนหรือจายชําระดังนี้
61.1 ไมเกิน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
61.2 เกินกวา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
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62.

หากกิจการขายสินคาหรือบริการซึ่งมีรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ระบุไดอยางชัดเจน การจัด
ประเภทสิน ทรัพยและหนี้สิน ออกเปน รายการหมุน เวียนและไมหมุนเวียนไวในงบแสดงฐานะ
การเงินจะใหขอมูลที่เปนประโยชน โดยการแยกสินทรัพยสุทธิที่กิจการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
อย า งตอเนื่องออกจากสิน ทรั พยสุทธิที่ กิจ การใชในการดํ า เนิน งานระยะยาว การจั ด ประเภท
ในลักษณะนี้ทําใหสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับประโยชนในรอบระยะเวลาการดํา เนินงานปจจุบัน
และหนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายในชวงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไวอยางเดนชัด

63.

กิจการบางประเภท เชน สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามลําดับสภาพคลองของ
แตละรายการไมวาจะเรียงจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามาก จะใหขอมูลที่นา เชื่อถือและ
เกี่ยวของไดดีกวาการแสดงเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน เนื่องจากกิจการดังกลาวไมได
ขายสินคาหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ระบุไดอยางชัดเจน

64.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 60 อนุญาตใหกิจ การที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง
สินทรัพยและหนี้สิน บางสวนโดยใชเกณฑรายการหมุนเวียนและรายการไมหมุนเวียนควบคูกับ
เกณฑการแสดงอื่นตามลําดับสภาพคลองก็ได หากการแสดงควบคูนั้นใหขอมูลที่นาเชื่อถือและ
มีความเกี่ยวของมากกวา

65.

ขอมูล เกี่ย วกับวั น ที่ค าดวา กิจ การจะไดรั บชํา ระจากสิน ทรัพย และจะตอ งชํา ระคืน หนี้สิ น เป น
ประโยชนในการประเมิน สภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวันครบกําหนดของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สิน ทางการเงิน สิน ทรั พยทางการเงิน รวมถึง ลูกหนี้ การคาและลูกหนี้อื่น และหนี้สิ น
ทางการเงิ น รวมถึง เจา หนี้ การค า และเจ า หนี้อื่ น ขอ มูล เกี่ ย วกับ วัน ที่กิ จ การคาดว าจะไดรั บ
ประโยชนจากสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน สินคาคงเหลือ หรือวันที่กิจการตองชําระหนี้สิน เชน
ประมาณการหนี้สิน ถือเปนขอมูลที่มีประโยชนไมวาสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นจะแสดงเปนรายการ
หมุนเวียนหรือรายการไมหมุนเวียนก็ตาม ตัวอยางเชน กิจการตองเปดเผยขอมูลของมูลคาของ
สินคาคงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนในระยะเวลาเกินกวา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา
รายงาน

สินทรัพยหมุนเวียน
66.

กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียนเมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามเงือ่ นไขขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้
66.1 คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ
66.2 ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนคือมีไวเพื่อคา
66.3 คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
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66.4 สินทรัพ ยดั ง กลา วเป น เงิน สดหรือรายการเทีย บเท า เงิน สด (ตามที่ไดนิ ย ามไวใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไมมี
ข อ จํ า กั ด ในการแลกเปลี่ ย นหรื อ การใช ชํ า ระหนี้ สิ น ภายในระยะเวลาอย า งน อ ย
12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพยที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
67.

มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวียน ใหหมายรวมถึง สิน ทรัพยมีตัวตน สิน ทรัพย
ไมมีตัวตน และสินทรัพยทางการเงิน ซึ่ง มีลักษณะที่เ ปน ระยะยาว และมิไ ดมีขอหามในการใช
คําอธิบายอื่นหากคําที่เลือกใชแทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน

68.

รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแตซื้อสินทรัพยมาเพื่อใชใน
การดํ า เนิ น งาน จนกระทั่ ง ได รั บเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท า เงิ น สด หากไม ส ามารถระบุ
รอบระยะเวลาการดําเนิน งานของกิจการไดอยางชัด เจนใหถื อวารอบระยะเวลาการดํ าเนินงาน
มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวียนหมายรวมถึง สิน ทรัพยตา งๆ (เชน สิน คา คงเหลือ
และลูกหนี้การคา) ที่ขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ
ถึ ง แม กิ จ การไม ค าดว า จะได รั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย เ หล า นั้ น ภายใน 12 เดื อ นนั บ จาก
รอบระยะเวลารายงานก็ตาม สินทรัพยหมุน เวียนยังรวมถึงสิน ทรัพยที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงค
เบื้องตนเพื่อมีไวเพื่อคา (ตัวอยางรวมถึงสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อคาตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) และสวนของสินทรัพยทางการเงินที่ไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

หนี้สินหมุนเวียน
69.

หนี้สิน จะจัด ประเภทเปนหนี้สินหมุ น เวีย นเมื่ อหนี้สิน นั้น เปน ไปตามเงื่อนไขข อใดขอหนึ่ ง
ตอไปนี้
69.1 คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ
69.2 ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนคือมีไวเพื่อคา
69.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
69.4 กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอย
กวา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
หนี้สินที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียน

70.

หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เชน เจาหนี้การคา รายการคงคางบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน
และตนทุนดําเนินงานอื่น เปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ กิจการจึงควรจัดประเภทรายการดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบ
กํา หนดชําระเกิน กวา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดํา เนิน งาน
ตามปกตินี้ใหถือปฏิบัติเหมือนกันกับการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ สําหรับกรณี
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ที่ กิ จ การไม ส ามารถระบุ ร อบระยะเวลาการดํ า เนิ น งานตามปกติ ไ ด อ ย า งชั ด เจนให ถื อ ว า
รอบระยะเวลาการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน
71.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนหนี้สินที่การชําระไมไดเปนสวนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติ แตมีกํา หนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไวโดยมี
วัต ถุประสงคเ บื้องตน เพื่อมีไ วเพื่อคา ตัว อยา งเชน หนี้สิน ทางการเงิน บางประเภทที่มีการจัด
ประเภทเปนมีไวเพื่อคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการ
วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สวนของหนี้สิน
ทางการเงินไมหมุนเวียนระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคา งจาย
และเจาหนี้อื่นๆ สําหรับหนี้สินทางการเงินซึ่งกิจการใชเปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปน
สวนหนึ่งของเงินทุนหมุน เวียนที่ใชในรอบระยะเวลาการดําเนิน งานตามปกติของกิจการ) และ
ยั ง ไม ค รบกํ า หนดชํ า ระภายใน 12 เดื อ นนั บ จากรอบระยะเวลารายงานให ถื อ เป น หนี้ สิ น
ไมหมุนเวียนที่ตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 74 และ 75

72.

กิจ การตองจัด ประเภทหนี้สิน ทางการเงินที่จ ะครบกํา หนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบ
ระยะเวลารายงานเปนหนี้สินหมุนเวียน ถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอกําหนดทุกขอดังตอไปนี้
72.1 เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
72.2 มีขอตกลงที่จะชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหมหรือวางกําหนดเวลาการจายเงิน
ใหมใหเปนหนี้สินระยะยาว ซึ่งขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน

73.

ภายใตเงื่อนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีสิทธิในการดําเนินการที่จะชําระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหมที่มีอายุอยางนอย 12 เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไป
เปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภท
เปน ไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้น มีกําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้น กวา 12 เดือน
อยางไรก็ตาม หากกิจการไมมีสิทธิในการดําเนินการที่ชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม
หรือตออายุภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม)
ทั้งนี้โดยไมพิจารณาความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม
ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหมุนเวียน

74.

หากกอนหรือ ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงิน กูยืมระยะยาว
ซึ่งเปนผลใหหนี้สินนั้นกลายเปนหนี้สินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนัน้
เปน หนี้สิน หมุนเวีย น แมวาภายหลัง รอบระยะเวลารายงานและกอนวันที่ไ ดรับอนุมัติใหออก
งบการเงิน เจาหนี้ตกลงที่จะไมเรียกคืนหนี้นั้นทั้งที่ไดมีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู กิจการ
ตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชํา ระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน
นับจากวันที่ดังกลาว
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75.

อยางไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผูใหกูตกลงที่จะผอนผันหนี้ใหเปนเวลา
อยางนอย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิด
เงื่อนไข ซึ่งภายในชวงระยะเวลาดังกลาวผูใหกูจะไมสามารถเรียกรองใหจายชําระหนี้คืนในทันที
กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินไมหมุนเวียน

76.

ในส ว นของเงิ น กู ยื ม ที่ จั ด ประเภทเป น หนี้สิ น หมุ น เวี ย น หากมี เ หตุ ก ารณ ใดเหตุ การณ ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้เกิด ขึ้น ระหวา งวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
เหตุการณดัง กลา วถือ วา เขา เงื่อนไขที่ไ มต องปรับ ปรุง งบการเงิ น แตต องเปด เผยขอ มูลตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
76.1 มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม
76.2 มีการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาว และ
76.3 เจาหนี้ผอนผันหนี้ใหเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให
กิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาว

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
77.

กิจการตองเปดเผยการจัดประเภทรายการยอยในงบแสดงฐานะการเงิน หรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของรายการที่นํา เสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทใหเ หมาะสมกับ
การดําเนินงานของกิจการ

78.

รายละเอียดที่แสดงในการจัด ประเภทยอยขึ้น อยูกับขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ขนาด ลักษณะ และหนาที่ของจํานวนที่เกี่ยวของนั้น กิจการตองใชปจจัยที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 58 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดประเภทยอย ซึ่งการเปดเผยรายการแตละรายการ
จะมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน
78.1 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช)
78.2 ลูกหนี้ ใหแยกแสดงเปนลูกหนี้การคา ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน คาใชจาย
ลวงหนา และลูกหนี้อื่น
78.3 สินคาคงเหลือ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ เชน สินคาซื้อมาเพื่อขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ
สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป
78.4 ประมาณการหนี้สิ น ให แยกแสดงเปน ประมาณการหนี้สิน เกี่ย วกั บผลประโยชนข อง
พนักงาน และประมาณการหนี้สินอื่น และ
78.5 สวนทุนของเจาของ และสํารองตางๆ ใหแยกแสดงเปนแตละรายการ เชน ทุนที่ชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน และสํารองตางๆ
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79.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
79.1 สําหรับหุนทุนแตละประเภท
79.1.1 จํานวนหุนที่จดทะเบียน
79.1.2 จํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนที่ออก จําหนาย
แตยังชําระไมเต็มมูลคา
79.1.3 ราคาที่ตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว
79.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุนที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเริ่มและ
วันสิ้นงวด
79.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซึ่งรวมถึงขอจํากัด
ในการจายปนผลและการจายคืนทุน
79.1.6 หุนของกิจการที่ถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ และ
79.1.7 หุน ที่ สํา รองไวเ พื่อ ออกให ตามสิท ธิหรื อตามสั ญ ญาการขายหุ น พรอ ม
เงื่อนไขและจํานวนเงินที่เกี่ยวของ และ
79.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ

80.

กิจการที่ไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซึ่งเทียบเทากับขอมูลที่
กําหนดในยอหนาที่ 79.1 โดยใหแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสําหรับแตละ
รายการในสวนของเจาของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของ
แตละประเภท

80ก. ถากิจการมีการจัดประเภทรายการใหมของรายการดังตอไปนี้
80ก.1 เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิทธิที่จะขาย จัดประเภทเปนตราสารทุน หรือ
80ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มภาระผูกพันใหแกกิจการในการที่จะตองสงมอบสินทรัพย
สุทธิของกิจการตามสัดสวนของหุน เฉพาะสวนที่เปลี่ยนเปนเงินสดได จัดประเภทเปน
ตราสารทุน
โดยจัดประเภทระหวางหนี้สินทางการเงินและสวนของเจาของ กิจการตองเปดเผยจํานวนการ
จัดประเภทรายการใหมทั้งการจัดเขาและการยายออกจากแตละประเภท (หนี้สินทางการเงิน
หรือสวนของผูถือหุน) เวลาและเหตุผลการจัดประเภทรายการใหมนั้น

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
81.

กิจการตองแสดงรายการรายไดและคา ใชจายทั้ง หมดที่รับรูในงวดในงบการเงินตามขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้
81.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว
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81.2 แยกเปนสองงบ คือ งบที่แสดงองคประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไร
ขาดทุ น ) และงบที่ตั้ ง ตน ดวยกํ า ไรหรือ ขาดทุ น และแสดงองคป ระกอบของกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

ขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
82.

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินสําหรับงวด สําหรับ
รายการดังตอไปนี้เปนอยางนอย
82.1 รายได
82.2 ตนทุนทางการเงิน
82.3 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมและบริษัทรวมคาที่ใชวิธีสวนไดเสีย
82.4 คาใชจายภาษี
82.5 ยอดรวมของ
82.5.1 กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
82.5.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิ
หักจากตน ทุน ในการขายหรือจากการจํา หนา ยกลุม สินทรัพ ยที่ย กเลิกที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
82.6 กําไรหรือขาดทุน
82.7 องคป ระกอบแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่จัดประเภทตามลักษณะ
(ซึ่งไมรวมจํานวนในขอ 82.8)
82.8 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่ใชวิธีสวนไดเสีย และ
82.9 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

83.

กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนการจัดสรรสําหรับงวด
ดังนี้
83.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของ
83.1.1 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และ
83.1.2 สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
83.2 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดที่เปนของ
83.2.1 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และ
83.2.2 สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

84.

กิจการอาจจะแสดงรายการในยอหนาที่ 82.1-82.6 และเปดเผยรายการตามยอหนาที่ 83.1
ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ดูยอหนาที่ 83.1)

85.

กิจการตองแสดงรายการเพิ่มเติม หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) ถาการแสดงรายการเหลานั้นทําใหมีประโยชน
ตอความเขาใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ
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86.

เนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ รายการ และเหตุการณอื่นๆ ของกิจการ มีความแตกตาง
ในเรื่องของความถี่ ความเปนไปไดที่จะเกิดผลกําไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณได
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของผลการดําเนินงานทางการเงิน จะชวยใหผูใชงบการเงิน
เกิด ความเข าใจผลการดํ า เนิน งานทางการเงิน ที่เ กิด ขึ้น และยัง ชว ยในการคาดหมายผลการ
ดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการตองมีการแสดงรายการแตละบรรทัดเพิ่มเติม
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) และการแกไขคําอธิบาย
ที่ใชและจัดเรียงลําดับรายการใหม หากการกระทําดังกลาวจําเปนตอการอธิบายองคประกอบของ
ผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยปจจัยที่นํามาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสําคัญ ลักษณะ และ
หนา ที่ข องแตละรายการของรายไดและคาใชจาย ตัวอยา งเชน สถาบัน การเงิน อาจมีการแกไ ข
คําอธิบายเพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ รายการรายได
และคาใชจายจะนํามาหักกลบกันไมได ยกเวนจะเขาตามเกณฑในยอหนาที่ 32

87.

กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ ไมวาจะแสดงในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) หรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
88.

กิจการตองรับรูรายการรายไดและคาใชจายทุกรายการสําหรับงวดในกําไรหรือขาดทุนเวนแต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดหรืออนุญาตไวเปนอยางอื่น

89.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับระบุสถานการณที่กิจการสามารถรับรูรายการนอกกําไร
หรือขาดทุนในงวดปจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และขอผิดพลาด ระบุสถานการณ 2 สถานการณ คือ
การแกไขขอผิดพลาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ อื่น ๆ กํ า หนดหรื ออนุญ าตให องคประกอบของกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น ที่
เขาเกณฑตามคํานิยามของรายไดหรือคาใชจายในแมบทการบัญชี แยกออกจากกําไรหรือขาดทุน
(ดูยอหนาที่ 7)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
90.

กิจการตองเป ดเผยจํ านวนของภาษี เ งินไดที่ เกี่ ย วกั บ แต ละองค ป ระกอบของกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

91.

กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
91.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกีย่ วของ
91.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงิน
ไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น
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92.

กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

93.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ระบุวาเมื่อใดจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะจัด ประเภทใหมเ ขา ไปไวในกํา ไรหรือขาดทุน และการจัด ประเภทดังกลา วจะทํา ไดหรือไม
การจัดประเภทดังกลาวไดถูกอา งอิง ไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้วา เปนการปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม รวมถึงองคประกอบของกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในงวดที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง มี ก ารจั ด ประเภทใหม เ ข า ไปในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
ตัวอยางเชน กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพยทางการเงิน เผื่อขาย จะรวมไวในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดปจจุบัน ซึ่งจํานวนดังกลาวอาจถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปนกําไรที่ยังไม
เกิด ขึ้น ในงวดปจ จุบัน หรืองวดกอน โดยกํา ไรที่ยัง ไมเกิด ขึ้น นั้น ตองหักออกจากกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่กําไรที่เกิดขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหมเขาไปในกําไรหรือขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยง
การรวมรายการดังกลาวซ้ําในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

94.

กิจการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ในการแสดงการปรับปรุ งการจั ด ประเภทรายการใหมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน กิจการตองแสดงองคประกอบของกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่นหลังจากการ
ปรับปรุงการจัดประเภทใหมที่เกี่ยวของ

95.

ตัวอยางการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม เชน การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่
เกิดขึ้นจาก การขายหนวยงานตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต างประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) ที่เกิดจากการรับรูมูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายลดลง (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) และเมื่อ
มีรายการคาดการณที่มีการปองกันความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 100
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด)

96.

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมไมไดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยที่รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน หรือผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานที่รับรูตามยอหนาที่ 93ก ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชนข องพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) องคประกอบเหลานี้จ ะรับรูในกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไมจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุนในงวดตอมา การเปลี่ยนแปลงใน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยอาจโอนเขากําไรสะสมในงวดตอมา เมื่อกิจการใชสินทรัพย
หรือตัดสินทรัพยออกจากบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
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เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน) กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ตองรายงานในกําไรสะสมในงวดที่มีการรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
97.

สําหรับรายการรายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวน
แยกสําหรับแตละรายการ

98.

สถานการณที่ทําใหกิจการตองมีการเปดเผยรายการรายไดและคาใชจายแยกแตละรายการ รวมถึง
98.1 การลดมูลคา สินคาคงเหลือใหเปน มูลคาสุทธิที่จ ะไดรับ หรือการลดมูลคา ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณใหเปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลคาดังกลาว
98.2 การปรับโครงสรางกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไดตั้ง
ไวสําหรับตนทุนในการปรับโครงสรางดังกลาว
98.3 การจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
98.4 การจําหนายเงินลงทุน
98.5 การดําเนินงานที่ยกเลิก
98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย
98.7 การกลับรายการประมาณการหนี้สิน

99.

กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจา ยที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยใชการจัดประเภท
ตามลักษณะหรือตามหนา ที่ข องคา ใชจา ยภายในกิจการที่ใ หขอมูล ที่เ ชื่อถือไดและมีความ
เกี่ยวของมากกวา

100. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการนําเสนอการวิเคราะหตามยอหนาที่ 99 ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ)
101. กิจการจัดประเภทยอยคาใชจายเพื่อเนนใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ของผลการดําเนินงานทาง
การเงินซึ่งอาจแตกตางกันในดานความถี่ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกําไร
หรือขาดทุน รายละเอียดดังกลาวกิจการเลือกนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายตามลักษณะหรือตาม
หนาที่ก็ได
102. รูปแบบแรกของการวิเคราะหคา ใชจา ยคือ วิธีลักษณะคา ใชจา ย กิจ การตองรวมคาใชจายตาม
ลักษณะของคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน (ตัวอยางเชน คาเสื่อมราคา คาซื้อวัตถุดิบ คาขนสง
ผลประโยชนของพนักงาน และคาโฆษณา) โดยไมมีการปนสวนระหวางหนวยงานภายในกิจการ
การวิเคราะหคาใชจายตามวิธีนี้อาจงายตอการปฏิบัติ เนื่องจากไมจําเปนตองปนสวนคาใชจายตาม
หนาที่ของคาใชจายนั้น ตัวอยางการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะของคาใชจายเปนดังนี้
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รายได
รายไดอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
วัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองที่ใชไป
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษี

X
X
X
X
X
X
X
(X)
X

103. รูปแบบที่สองของการวิเคราะหคาใชจายคือ วิธีหนาที่คาใชจาย หรือ วิธีตนทุนขาย และจัดประเภท
คาใชจายตามหนาที่ของคาใชจายเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ตัวอยางเชน ตนทุนของกิจกรรมการ
กระจายสินคาหรือกิจกรรมการบริหาร ตามวิธีนี้กิจการตองเปดเผยตนทุนขายแยกจากคาใชจาย
อื่นเปนอยางนอย การวิเคราะหคาใชจายตามวิธีนี้ใหขอมูลที่มีความเกี่ยวของแกผูใชงบการเงิน
มากกวาการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะ แตการปนสวนตนทุนแกหนวยงานตางๆ อาจตอง
อาศัยการปนสวนที่ไ มมีหลักเกณฑแนน อนและใชดุลยพินิจอยา งมาก ตัว อยางการจัดประเภท
คาใชจายตามหนาที่เปนดังนี้
รายได
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
กําไรกอนภาษี

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
X

104. กิจการที่แสดงคาใชจายตามหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของคาใชจาย
ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
105. การเลือกระหวางวิธีหนาที่คาใชจายและวิธีลักษณะคาใชจายขึ้นอยูกับปจจัยในอดีตและปจจัยของ
อุต สาหกรรมรวมทั้ง ลักษณะของกิจ การ ทั้ง สองวิธีชี้ใหเ ห็น ว า ตน ทุน เหลา นั้น อาจผัน แปรกั บ
ปริมาณ การขายหรือการผลิต โดยตรงหรือโดยออมของกิจการ เนื่องจากการนํา เสนอแตละวิธี
มีขอดีสําหรับประเภทของกิจการที่แตกตางกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหฝายบริหาร
เลือกการนําเสนอที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของมากกวา อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
คาใชจาย มีประโยชนตอการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทคาใชจาย
ตามหนาที่ กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะ ตามยอหนาที่ 104
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คํา วา “ผลประโยชนของพนักงาน” มีค วามหมายเดียวกับคํา นิย ามที่ใชในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
106. กิจการตองนํา เสนองบแสดงการเปลี่ย นแปลงสวนของเจา ของ ซึ่งประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้
106.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับงวด ซึ่ง แสดงจํานวนรวมที่จัดสรรใหแ กสวนของ
ผูเปนเจาของซึ่งเปนบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมแยกออกจากกัน
106.2 สําหรับแตละองคประกอบของสวนของเจาของ ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชี
มาปรั บ ปรุ งย อนหลั งหรือแก ไขงบการเงิ น ย อนหลั ง ตามขอกํ า หนดของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
106.3 (ยอหนานี้ไมใช)
106.4 สํา หรับ องคป ระกอบแตล ะรายการของสวนของเจา ของ การกระทบยอดระหวา ง
ยอดยกมา ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจาก
106.4.1 กําไรหรือขาดทุน
106.4.2 แตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
106.4.3 รายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ ซึ่งแสดง
เงินทุนที่ไดรับจากผูเปนเจาของและการจัดสรรสวนทุนใหผูเปนเจาของ
และการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย
ที่ไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม
107. กิจการตองแสดงจํานวนเงินปนผลที่จายใหแกผูเปนเจาของในระหวางงวดในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจา ของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พรอมทั้งแสดงจํานวน
ตอหุนที่เกี่ยวของ
108. ในยอหนาที่ 106 องคประกอบของสวนของเจาของรวมถึงแตละประเภทของการจัดสรรสวนของ
เจาของ ยอดสะสมของแตละประเภทของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกําไรสะสม
109. การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของของกิจการระหวางวันเริ่มงวดที่รายงานกับวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานสะทอนใหเห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิของกิจการในระหวางงวด และตนทุน
ของรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับรายการดังกลาว การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในสวนของเจาของ
ในระหวางงวดที่เปนตัวแทนของจํานวนรวมของรายไดและคาใชจายตางๆ รวมถึงผลกําไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหวางงวด ทั้งนี้ ไมรวมถึงรายการการเปลี่ยนแปลงที่เปน
ผลมาจากรายการกับผูเ ปน เจา ของจากความสามารถในการเปนเจาของ (เชน การลงทุนเพิ่ม
การซื้อคืนหุนทุนของกิจการ และการจายปนผล)
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110. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี และขอผิด พลาด กําหนดใหการปรับปรุง ยอนหลัง เปน ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดวยวิธีปรับยอนหลังหากทําไดในทางปฏิบัติ ยกเวนในกรณีที่
ประมาณการหนี้สินในชวงเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกําหนดใหใช
วิธีอื่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ยังไดกําหนดใหการแกไขงบการเงินเพื่อ
แกไขขอผิดพลาด ทําการปรับยอนหลัง หากทําไดในทางปฏิบัติ โดยการปรับปรุงยอนหลังและการ
ปรับงบการเงิน ยอนหลังไมถือเปน การเปลี่ยนแปลงในสว นของเจา ของ แตเ ปน การปรับปรุง
ยอดยกมาของกํา ไรสะสม ยกเวน วามาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น ๆ จะกําหนดใหเปน
การปรับปรุงยอนหลังขององคประกอบอื่นในสวนของเจาของ ยอหนาที่ 106.2 กําหนดใหกิจการ
เป ด เผยการปรั บ ปรุ ง รวมของแต ล ะองค ป ระกอบของส ว นของเจ า ของซึ่ ง เป น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแกไขขอผิดพลาดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สว นของเจา ของ โดยกิจ การตองเปด เผยยอดปรับปรุง ขา งตน สํา หรับแตละงวดของงวดกอน
และตนงวด

งบกระแสเงินสด
111. ขอมูลกระแสเงินสดชวยใหเกณฑในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสด
และรายการเทีย บเทา เงินสดและความตองการใชกระแสเงิน สดของกิจ การแกผูใชง บการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบกระแสเงิ น สด กํา หนดข อ บั ง คั บ
ในการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสราง
112. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง
112.1 นํา เสนอข อมู ล เกี่ย วกับ เกณฑ การจั ดทํ า งบการเงิน และนโยบายการบั ญ ชี เ ฉพาะ
ที่กิจการใชตามที่ระบุในยอหนาที่ 117 ถึง 124
112.2 เปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ไมไดนําเสนอไวที่ใด
ในงบการเงิน และ
112.3 ใหขอมูลอื่นเพิ่มเติมที่ไมไดนําเสนอไวที่ใดในงบการเงิน แตเปนขอมูลที่เกี่ยวของตอ
การทําความเขาใจงบการเงินเหลานั้น
113. กิจการตองนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เปนระบบใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทํา ไดใ นทางปฏิบัติ โดยแตล ะรายการที่ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนํา เสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมีการอางอิงถึงขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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114. โดยปกติ กิจการตองเปดเผยขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหผูใช
งบการเงินเขาใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการเองกับงบการเงินของกิจการอื่นได
114.1 ขอความที่ระบุวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดูยอหนาที่ 16)
114.2 สรุปนโยบายการบัญชีสําคัญที่กิจการใช (ดูยอหนาที่ 117)
114.3 ขอมูลประกอบแตละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบเฉพาะกํา ไรขาดทุน (ถามีการนํา เสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
และงบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลําดับตามงบการเงินและตามลําดับของแตละรายการที่
นําเสนอในงบการเงินนั้น และ
114.4 การเปดเผยขอมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
114.4.1 หนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น )
และภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งยังไมไดรับรู
114.4.2 การเปด เผยขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน เชน วัต ถุประสงคและนโยบาย
การบริหารความเสี่ย งทางการเงิน ของกิจการ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบั บที่ 7 เรื่อ ง การเป ด เผยข อ มูล สํา หรั บ เครื่อ งมือ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช))
115. ในบางสถานการณ กิจการอาจมีความจําเปนหรือตั้งใจที่จะตองเปลี่ยนแปลงลําดับการแสดงขอมูล
ของรายการเฉพาะที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอยางเชน กิจการอาจรวมขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุน กับขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลา
ครบกํา หนดของเครื่องมือทางการเงิน แมวาการเปด เผยที่มีกอนหนานี้จะเกี่ยวของกับงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) และเกี่ยวของกับงบแสดงฐานะ
การเงินลาสุด แตอยางไรก็ตาม กิจการยังตองคงหมายเหตุประกอบงบการเงินไวตามโครงสรางที่มี
ระบบใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
116. กิจการอาจนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงิน
และนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กิจการเลือกใช แยกไวเปนอีกสวนหนึ่งของงบการเงิน

การเปดเผยนโยบายการบัญชี
117. กิจการตองเปดเผยทุกเรื่องตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
117.1 เกณฑ (มูลฐาน) การวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน และ
117.2 นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่กิจการเลือกใชซึ่งเกี่ยวของกับความเขาใจไดในงบการเงิน
ของกิจการ
118. เกณฑหรือมูลฐานการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม
ราคาทุนปจจุบัน มูลคาสุทธิที่จะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน) เปนสวน
สํา คั ญ ที่ กิ จ การต อ งบอกผู ใ ช ง บการเงิ น เพราะเกณฑ ดั ง กล า วที่ กิ จ การใช จั ด ทํ า งบการเงิ น
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มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการวิเคราะหขอมูลของผูใชงบการเงิน ดังนั้น ถากิจการใชเกณฑ
การวัด มูลคาในงบการเงินมากกวา หนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีที่สิน ทรัพยบางประเภทมีการ
ตีราคาใหม กิจการตองเปดเผยใหเห็นวาสินทรัพยและหนี้สินประเภทใดที่นําเกณฑการวัดมูลคา
แตละเกณฑมาใช
119. ในการตัดสินใจวากิจการตองเปด เผยนโยบายการบัญชีเ รื่องใดบางนั้น ฝา ยบริหารของกิจ การ
ตองพิจารณาวาการเปดเผยนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณอื่นๆ และ
สภาพการณ ไดสะทอนใหเห็นไวในผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงานอยางไร
การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ฝายบริหารเลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนโยบายการบัญชีที่เลือกใชนั้นเลือกจากทางเลือกหลายทางที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอยางเชน ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่มีการควบคุม
รวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีขอกําหนด
พิเศษที่กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือก
โดยผูบริหารระหวางนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน ที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยา งเชน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) กําหนดการเปดเผยเกณฑที่ใชในการวัดมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
120. แต ละกิจ การต องพิจ ารณาเป ด เผยลัก ษณะการดํ า เนิน งานและนโยบายที่ใ ชซึ่ ง เปน สิ่ง ที่ผู ใ ช
งบการเงินคาดหวังวาจะไดทราบตามประเภทของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กรณีกิจการที่ตองเสียภาษี
เงินได ผูใชงบการเงินคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดรวมทั้งนโยบายเกีย่ วกับ
สิน ทรัพย และหนี้สิ น ภาษีเ งิน ไดรอการตัด บั ญ ชีที่เ กี่ ย วของ หรือกิจ การที่มีก ารดํา เนิ น งานใน
ตางประเทศหรือมีรายการเปนเงินตราตางประเทศที่มีนัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอมคาดหวังจะได
ทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
121. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการ แมวาจํานวนเงิน
ของรายการที่แสดงในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ จะไมมีสาระสําคัญก็ตาม การเปดเผยนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญแตละเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไวแตกิจการไดเลือก
และนํานโยบายการบัญชีไปใชตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และข อผิด พลาด เปน การ
เหมาะสม
122. กิจการตองเป ดเผยไวใ นหัว ขอสรุป นโยบายการบั ญ ชีที่สํา คัญ หรือ ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิน อื่น เกี่ย วกั บ การใชดุล ยพินิจของฝา ยบริหารซึ่ง แตกตา งไปจากประมาณการที่
เกี่ยวของ (ดูยอหนาที่ 125) ที่ผูบริหารจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิบัติและมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินของรายการที่รับรูใน
งบการเงิน
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123. ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ ฝายบริหารของกิจการตองใชดุลย
พินิจหลายอยา งที่แตกตางจากประมาณการที่เกี่ยวของซึ่ง สามารถมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน (นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี)
ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารไดแก
123.1 สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดหรือไม
123.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินหรือสินทรัพย
ภายใตสัญญาเชาโอนไปใหแกกิจการอื่นเมื่อใด
123.3 โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซึ่งไม
กอใหเกิดรายไดจากการขายหรือไม
123.4 ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทําใหกิจการสามารถควบคุม
กิจการเฉพาะกิจนั้นไดหรือไม
124. การเปด เผยขอมู ลตามย อหนา ที่ 112 เปน ข อกํา หนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจ การ กํา หนดใหกิจ การเปด เผยเหตุผลที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยทั้งที่มีสิทธิออก
เสียงทั้ง ทางตรงและทางออมรวมกันมากกวากึ่งหนึ่ง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กําหนดวาในกรณีที่การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย
จั ด ทํ า ได ย าก กิ จ การต อ งเป ด เผยเกณฑ ที่ กิ จ การพั ฒ นาขึ้ น เองเพื่ อ ใช ใ นการแยกประเภท
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีไวใชงานออกจากสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ

แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
125. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชเกี่ยวกับอนาคตและแหลงที่มาที่สําคัญอื่นของ
ความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีความเสี่ยง
อยา งมีนัย สํา คัญ อัน เปนเหตุใ หตองมีการปรับ ปรุง ที่มีสาระสํา คัญ ในมูล คา ตามบัญ ชีข อง
สินทรัพยและหนี้สินในปบัญชีถัดไป ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้กิจการตองเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงรายละเอียดทุกขอ ดังนี้
125.1 ลักษณะของสินทรัพยและหนี้สินที่ตองมีการปรับปรุงมูลคา
125.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
126. ในการกําหนดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินบางประเภท กิจการตองใชการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่จะมีตอสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน ตัว อยางเชน กรณีที่ไ มมีราคาตลาดที่อา งอิง ไดเ พื่อใชในการวัด มูลคา
ประมาณการที่เกี่ยวของกับอนาคตเปน สิ่งจําเปนในการวัด มูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืน ของที่ดิน
อาคารและอุปกรณแตละประเภท ผลกระทบจากความลาสมัยของเทคโนโลยีที่มีตอสินคาคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินซึ่งผลของคดีความในอนาคตเปนผลจากคดีความที่ยังไมยุติในปจจุบัน และ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานระยะยาว เชน ภาระผูกพันเงินบํานาญ การประมาณเหลานี้จะตอง
อาศัย ขอสมมติตา งๆ เกี่ย วกับ การปรับปรุง คา ความเสี่ย งของกระแสเงิน สดหรืออัต ราคิด ลด
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การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอตนทุนอื่น
127. ขอสมมติและที่มาของความไมแนนอนในการประมาณการอื่นที่เปดเผยตามยอหนาที่ 125 เปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประมาณการซึ่งกําหนดใหผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางลําบากมีจิตสํานึก
หรือมีความซับซอน ยิ่งจํานวนของตัวแปรและขอสมมติที่มีผลกระทบตอการแกไขในอนาคตที่
เปน ไปไดข องความไมแนนอนเพิ่มมากขึ้น เทาใด การใชดุลยพินิจ ของผูบริหารจะยิ่งตองใช
จิตสํานึกมากขึ้นและซับซอนขึ้นเทานั้น ซึ่งมักทําใหโอกาสที่จะเกิดการปรับปรุงอยางมีสาระสําคัญ
ตามมาตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินมีมากยิ่งขึ้นดวย
128. ขอมูลที่เปดเผยตามยอหนา ที่ 125 ไมไ ดกําหนดไวสํา หรับสิน ทรัพยและหนี้สินที่มีค วามเสี่ย ง
ที่มีนั ย สํา คัญ ที่มูล คา ตามบั ญ ชี อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย า งเปน สาระสํา คัญ ในปบั ญ ชีถั ด ไป
หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสินทรัพยและหนี้สินนั้นถูกวัดมูลคาโดยพิจารณาจากมูลคา
ยุติธรรมไดที่มาจากราคาตลาดที่สํารวจมาในระยะเวลาไมน าน มูลคา ยุติธรรมดัง กลา วอาจจะ
เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสํา คัญในปบัญชีถัด ไป แตการเปลี่ย นแปลงดังกลา วไมไดเกิด ขึ้น จาก
ขอสมมติหรือที่มาของความไมแนนอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
129. ขอมูลที่ตองเปด เผยตามยอหนา ที่ 125 ตองนํา เสนอในลักษณะที่จ ะชว ยใหผูใชงบการเงิน มี
ความเขาใจถึงการใชดุลยพินิจ ของผูบริหารเกี่ยวกับ อนาคตและที่มาของความไมแนนอนของ
ประมาณการที่ใช ลักษณะและระดับ ของขอมูลที่ใหจ ะแตกตา งกัน ตามลักษณะของขอสมมติ
และสถานการณอื่นๆ ตอไปนี้เปนตัวอยางประเภทของการเปดเผยที่กิจการจัดทํา
129.1 ลักษณะของขอสมมติหรือความไมแนนอนของการประมาณการอื่น
129.2 ความออนไหวของมูลคา ตามบัญ ชีตอวิธีการ ขอสมมติ และประมาณการที่ใชในการ
คํานวณ รวมทั้งเหตุผลของความออนไหวนั้น
129.3 การคลี่คลายที่คาดไวของความไมแนนอนและชวงของผลลัพธที่เปนไปไดอยางมีเหตุผล
เกี่ยวกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป
129.4 คําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
หากความไมแนนอนนั้นยังคงอยู
130. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนา ที่ 125 มาตรฐานฉบับนี้ไ มไดกํา หนดใหกิจ การตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการพยากรณตางๆ
131. ในกรณีที่ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติที่จะเปดเผยระดับของผลกระทบที่เปนไปไดของขอสมมติ
และที่มาของความไมแนนอนในการประมาณการ ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจการตอง
เปดเผยวามีความเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลโดยใชความรูเทาที่มีอยูวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจริงใน
ปบัญชีหนามีความแตกตางจากขอสมมติที่ใช ซึ่งสามารถกําหนดการปรับปรุงอยางมีสาระสําคัญ
ตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกกระทบ และไมวาในกรณีใด กิจการตองเปดเผย
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ลักษณะและมูลคา ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพยหรือหนี้สิน เฉพาะ (หรือประเภทของสิน ทรัพยหรือ
หนี้สิน) ที่กระทบโดยขอสมมติที่กิจการใช
132. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามยอหนา ที่ 122 เกี่ย วกับการใชดุลยพินิจ ซึ่ง ฝา ยบริหารจัด ทํา ขึ้น ตาม
กระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติไมเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
ของที่มาของประมาณการความไมแนนอนตามยอหนาที่ 125
133. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ กําหนดใหเปดเผยขอสมมติบางประการที่ไดกําหนดไวใน
ยอหนาที่ 125 ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สิน ที่อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพยที่อาจเกิด ขึ้น กําหนดใหเ ปด เผยขอสมมติที่สํา คั ญ
เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่อาจกระทบตอประเภทของประมาณการหนี้สินภายใตสถานการณ
เฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิ น (เมื่อมีก ารประกาศใช) กําหนดใหเ ปด เผยขอสมมติที่ สํา คัญ ที่กิจ การใช ในการ
ประมาณมูลคา ยุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลคาตามบัญ ชี
ดว ยมูลคายุติธรรม มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กํา หนดใหเปดเผยขอสมมติสําคัญที่กิจการใชในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่มีการตีราคาสินทรัพยใหม เปนตน

สวนทุน
134. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค นโยบาย และ
กระบวนการจัดการสวนทุนของกิจการ
135. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 134 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
135.1 ขอมูลเชิงคุณ ภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค นโยบาย และกระบวนการจัด การสว นทุน ของ
กิจการ ซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
135.1.1 คําอธิบายสิ่งที่กิจการจัดการเปนสวนทุน
135.1.2 เมื่อกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดจากภายนอกกิจการในเรื่องเกีย่ วกับ
สวนทุน กิจการตองเปดเผยลักษณะของขอกําหนดนัน้ และขอกําหนดนัน้ ได
รวมเขาเปนการจัดการสวนทุนอยางไร
135.1.3 กิจการไดบรรลุวัตถุประสงคสําหรับการจัดการสวนทุนอยางไร
135.2 ขอมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งที่กิจการจัดการเปนสวนทุน กิจการบางแหงถือวาหนี้สิน
ทางการเงินบางอยาง (ตัวอยางเชน หุนกูดอยสิทธิบางประเภท) เปนสวนหนึ่งของทุน
กิจ การบางแหง ถื อวา สว นของทุน ไมรวมส ว นประกอบบางอยา งของสว นของเจา ของ
(ตัวอยางเชน องคประกอบที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
135.3 การเปลี่ยนแปลงจากงวดกอนของรายการตามยอหนาที่ 135.1 และ 135.2
135.4 ขอเท็จจริงวากิจการไดปฏิบัตติ ามขอกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ
หรือไมในระหวางงวด
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135.5 เมื่อกิจการมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ กิจการ
ตองเปดเผยผลกระทบของการไมปฏิบตั ิตามขอกําหนดนัน้
ขอมูลที่เปดเผยเหลานีเ้ ปนขอมูลที่รายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบเปนการภายใน
136. กิจการอาจจัดการสวนทุนไดหลายแนวทางและการจัดการนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนดเกี่ยวกับสวนทุน
ที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน กิจการในกลุมเดียวกันอาจรวมกิจการที่ดําเนินกิจกรรมประกันภัยและ
กิจกรรมการธนาคาร และกิจการที่อาจมีการดําเนินธุรกิจอยูในเขตการปกครองหลายเขต เมื่อการ
เปดเผยโดยรวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับสวนทุนและการจัดการสวนทุนในลักษณะรวมไมสามารถให
ขอมูลที่เปนประโยชนหรือเปนการบิดเบือนความเขาใจของผูใชงบการเงินเกี่ยวกับแหลงเงินทุน
ของกิจการ กิจการตองเปดเผยขอกําหนดเกี่ยวกับสวนทุนแยกตางหากสําหรับแตละขอกําหนด
เกี่ยวกับสวนทุนที่กิจการตองถือปฏิบัติ

การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายเปนสวนของเจาของ
136ก. สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิที่จะขาย (Puttable financial instrument) ที่จัดประเภท
เปนตราสารทุน กิจการตองเปดเผย (ถาไมไดเปดเผยไวที่อื่นใด) ดังนี้
136ก.1 สรุปขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับจํานวนที่ถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของ
136ก.2 วัตถุประสงค นโยบายและกระบวนการสําหรับการจัดการภาระผูกพันในการซื้อคืน
หรือ ไถถอนเครื่องมือทางการเงินเมื่อถูกกําหนดใหทําโดยผูถือเครื่องมือ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงจากงวดกอนหนานี้ดวย
136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณวาจะออกไปเพื่อการไถถอนหรือซื้อคืนเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทนั้นๆ
136ก.4 ขอมูลที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดที่มีการคาดการณวาจะออกไปเพื่อการไถถอนหรือ
ซื้อคืนเครื่องมือทางการเงินกําหนดไวอยางไร

การเปดเผยเรื่องอื่นๆ
137. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
137.1 จํา นวนเงิน ปน ผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจา ยกอนวัน อนุมัติใ หออกงบการเงิน
ซึ่งในงวดนี้กิจการยังไมไดรับรูเปนรายการจัดสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมทั้ง
จํานวนเงินปนผลตอหุน และ
137.2 จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน
138. กิจการตองเปดเผยเรื่องตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวที่ใดในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน
138.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
และที่อยูตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไป
จากที่อยูจดทะเบียน)
138.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
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138.3 ชื่อของบริษัทใหญ และชื่อของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท
138.4 กิจการที่มีอายุจํากัด ตองแจงใหทราบถึงระยะเวลาของกิจการ

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
139. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ นํา
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม
2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย
139ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) มีการแกไขในยอหนา ที่ 106 กิจการตองถือ
ปฏิบัติสวนแกไ ขดัง กลา วสํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554
กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตอ งนําไป
ปฏิบัติยอนหลัง
139ข. สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ใ ห สิท ธิ ที่ จ ะขายและภาระผู ก พั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเลิ ก ธุ ร กิ จ
(การแกไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) มีการแกไขยอหนาที่ 138 และเพิ่มเติมยอหนาที่ 8ก. 80ก. และ
136ก. กิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วัน ที่ 1 มกราคม 2554 เปน ต น ไป อย า งไรก็ ต ามกิ จ การสามารถปฏิ บัติ ต ามข อกํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน
พรอมทั้งถือปฏิบัติการแกไขที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง หุนของสมาชิกในกิจการสหกรณ
และเครื่องมือทางการเงินที่คลายคลึงกัน (เมื่อมีการประกาศใช) ในเวลาเดียวกัน
139ค. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
139ง. สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และเปนรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน มาใช ถือเปนการนํานโยบายการบัญชีมาปรับปรุงยอนหลังหรือจัดประเภทรายการใน
งบการเงิ น ใหม (ดูย อหนา ที่ 39) แต กิจ การสามารถเลื อกที่จ ะแสดงงบแสดงฐานะการเงิ น
เพียงสองงบโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
140. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใ ช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน
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แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชีแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1

ตัวอยางโครงสรางของงบการเงิน
แนวทางปฏิบัติ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดองคประกอบของงบการเงินและขอกําหนดขั้นต่ําใน
การเปดเผยขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ มาตรฐานฉบับนี้ยังไดอธิบายรายการอื่นๆ ที่อาจนําเสนอ
ในงบการเงิน ที่เ กี่ย วของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แนวทางปฏิบัตินี้ให
ตัวอยางที่งายตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพื่อนําเสนองบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ กิจการ
ตองเปลี่ย นลํา ดับของการนําเสนอ หัว ขอ ของงบการเงิน และคําอธิบ ายที่ใชในแตละ
รายการตามความจําเปนเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางปฏิบัตินี้แบงออกเปน 3 สวน คือ แนวทางปฏิบัติ 3-6 ใหตัวอยางการนําเสนอ
งบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 7-9 ใหตัวอยา งการกําหนดการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหมสํา หรับสินทรัพยทางการเงิน เผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่ อ ง การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช )
สวนแนวทางปฏิบัติ 10-11 ใหตัวอยางการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนทุน
แนวทางปฏิบัติ 3 ตัว อยา งงบแสดงฐานะการเงิน แสดงหนึ่ง ในวิธีที่กิ จ การอาจใชแ สดงงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการแยกระหวางรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน รูปแบบอื่นๆ อาจแสดง
ความแตกตางดังกลาวไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน
แนวทางปฏิบัติ 4 ในตัวอยา งที่แสดงจะใชคําวา “กํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ” เพื่อแสดงถึงยอดรวมของ
องคประกอบทั้งหมดของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงกําไรหรือขาดทุน และใชคําวา
“กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” เพื่อแสดงถึงรายไดและคาใชจายที่รวมอยูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ แตไมรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหใช
คําดังกลาวในงบการเงิน
แนวทางปฏิบัติ 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวนสองงบนํามาแสดงเปนตัวอยางเพื่อแสดงถึงทางเลือกใน
การนําเสนอรายไดและคาใชจายในงบเดียวหรือสองงบ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียว
เปนการแสดงตัวอยางของการจัดประเภทของรายไดและคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
ตามหนาที่ งบเฉพาะกิจการ (ในตัวอยางนี้คืองบกําไรขาดทุน) แสดงตัวอยางของการจัด
ประเภทของรายไดและคาใชจายในกําไรตามลักษณะ
แนวทางปฏิบัติ 6 ตัวอยางที่ใหทั้งหมดนั้นไมไดมีความตั้งใจที่จะใหแสดงตัวอยางทั้งหมดตามเกณฑของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือเปน องคประกอบของงบการเงิน ฉบับสมบูรณ
ซึ่งรวมถึงงบกระแสเงินสด สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และขอมูลอธิบายอื่น
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ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางแสดงการนําเสนองบการเงิน
ตัวอยางงบการเงินของกลุม บริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
25X2

หนวย : พันบาท
25X1

312,400
91,600
135,230
25,650
564,880

322,900
110,800
132,500
12,540
578.740

142,500
100,150
350,700
80,800
227,470
901,620
1,466,500

156,000
110,700
360,020
91,200
227,470
945,460
1,524,200

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว

หนวย : พันบาท
25X2
25X1

115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100

187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420

120,000
28,800
28,850

160,000
26,040
52,240
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รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

177,650
492,750

238,280
692,700

650,000
243,500
10,200
903,700
70,050
973,750
1,466,500

600,000
161,700
21,200
782,900
48,600
831,500
1,524,200

ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(กรณีเรียงลําดับตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1)
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้การคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X2

หนวย : พันบาท
25X1

350,700
80,800
227,470
100,150
142,500
901,620

360,020
91,200
227,470
110,700
156,000
945,460

135,230
91,600
25,650
312,400
564,880
1,466,500

132,500
110,800
12,540
322,900
578.740
1,524,200
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
หมายเหตุ
สวนของเจาของและหนี้สิน
สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมสวนของเจาของและหนี้สิน

หนวย : พันบาท
25X2
25X1

650,000
243,500
10,200
903,700
70,050
973,750

600,000
161,700
21,200
782,900
48,600
831,500

120,000
28,800
28,850
177,650

160,000
26,040
52,240
238,280

115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100
492,750
1,466,500

187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420
692,700
1,524,200

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 47/58

ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียว และจําแนกคาใชจายตามหนาที่)
หมายเหตุ
รายได
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม (1)
กําไรกอนภาษี
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาการ
ดําเนินงานตางประเทศ (2)
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (2)
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (2)
กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (3)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (4)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

25X2

หนวย : พันบาท
25X1

390,000
(245,000)
145,000
20,667
(9,000)
(20,000)
(2,100)
(8,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
121,250

355,000
(230,000)
125,000
11,300
(8,700)
(21,000)
(1,200)
(7,500)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

5,334
(24,000)
(667)
933

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(667)
400

1,333
(700)

4,667
(14,000)
107,250

(9,334)
28,000
93,500
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การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม
กําไรตอหุน (บาท)
พื้นฐานและปรับลด

25X2

25X1

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

85,800
21,450
107,250

74,800
18,700
93,500

0.46

0.30

ทางเลือกอื่น คือองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสามารถนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
สุทธิจากภาษี:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปหลังภาษี:
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาการดําเนินงาน
ตางประเทศ
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป-สุทธิจากภาษี (4)

25X2

25X1

4,000
(18,000)
(500)
600

8,000
20,000
(3,000)
2,700

(500)
400
(14,000)

1,000
(700)
28,000

(1) หมายถึง สวนแบงกําไรในบริษัทรวมที่แบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวนหลังภาษีและสวนไดเสีย
ที่ไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม
(2) แสดงตัวอยางการนําเสนอรวมที่มีการเปดเผยผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปปจจุบันและการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหมที่นําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนําเสนอโดยใชจํานวนขั้นตนถือเปนทางเลือกหนึ่ง
(3) หมายถึง สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมที่แบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวน
หลังภาษีและสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทรวม
(4) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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ตัวอยางงบการเงินของกลุม บริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสองงบ และจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะ)
หมายเหตุ
รายได
รายไดอื่น
การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม (5)
กําไรกอนภาษี
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม
กําไรตอหุน (บาท)
พื้นฐานและปรับลด

25X2

หนวย : พันบาท
25X1

390,000
20,667
(115,100)
16,000
(96,000)
(45,000)
(19,000)
(4,000)
(6,000)
(15,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
121,250

355,000
11,300
(107,900)
15,000
(92,000)
(43,000)
(17,000)
(5,500)
(18,000)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

0.46

0.30

(5) หมายถึง สวนแบงกําไรในบริษัทรวมที่แบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวนหลังภาษีและสวน
ไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 50/58

ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสองงบ)
หมายเหตุ
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาการ
ดําเนินงานตางประเทศ
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (6)
ภาษี เ งิ น ไดเ กี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (7)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุม

หนวย : พันบาท
25X2
25X1
121,250
65,500

5,334
(24,000)
(667)
933

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(667)
400

1,333
(700)

4,667
(14,000)
107,250

(9,334)
28,000
93,500

85,800
21,450
107,250

74,800
18,700
93,500

ทางเลือกอื่น คือ องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น สามารถนํา เสนอโดยสุทธิจากภาษี อางถึง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปนตัวอยางสําหรับการแสดงรายไดและคาใชจายในงบการเงินเดียว
(6) หมายถึง สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื่นในบริษัทรว มที่แบงปน ใหแกผูเ ปนเจาของบริษัทรว ม ซึ่งเป น
จํานวนหลังภาษีและสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม
(7) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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กลุมบริษัท กขค
การเปดเผยองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (8)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
25X2
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค า การ
ดําเนินงานตางประเทศ (9)
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย:
กําไรที่เกิดขึ้นระหวางป
หัก การปรับปรุงการจัด ประเภทใหมสํา หรับ
กําไรที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุน
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหวางป
หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับกําไร
(ขาดทุน) ที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุน
หัก การปรับปรุง สํา หรับจํา นวนที่โอนไปเปน
มู ล ค า ตามบั ญ ชี เ ริ่ ม แรกของรายการ
ปองกันความเสี่ยง
กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (10)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษี

หนวย : พันบาท
25X1

5,334
1,333
(25,333)

10,667
30,667

(24,000)

(4,000)

(4,667)

(4,000)

3,333

-

667

(667)
933

-

26,667

(4,000)
3,367

(667)
400
(18,667)

1,333
(700)
(37,334)

4,667
(14,000)

(9,334)
28,000

(8) เมื่อกิจการเลื อกที่จะนําเสนอดวยยอดรวมในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ จํานวนการปรับปรุงการจั ดประเภทใหม
และผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปปจจุบันตองนําเสนอไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(9) ไมมีการขายการดําเนินงานตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมสําหรับปที่มีการ
นําเสนอ
(10) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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กลุมบริษัท กขค
การเปดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกีย่ วของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2

ผลต างอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการ
แปลงคาการดําเนินงานตางประเทศ
สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการบํานาญ
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

25X2
จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวนกอน
ภาษี

หนวย : พันบาท
25X1
ผลประโยชน จํานวน
(คาใชจาย) สุทธิจาก
ภาษี
ภาษี

จํานวนกอน
ภาษี

ผลประโยชน
(คาใชจาย)
ภาษี

5,334
(24,000)
(667)
933

(1,334)
6,000
167
(333)

4,000
(18,000)
(500)
600

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(2,667)
(6,667)
1,000
(667)

8,000
20,000
(3,000)
2,700

(667)

167

(500)

1,333

(333)

1,000

400
(18,667)

4,667

400
(14,000)

(700)
37,334

(9,334)

(700)
28,000

กลุมบริษัท กขค - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
ทุนจด
ทะเบียน

กําไร
สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1
มกราคม 25X1
600,000 118,100
ผลสะสมของการเปลี่ยน
นโยบายการบัญชี
400
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 600,000 118,500
การเปลี่ ยนแปลงในส วน
ของเจาของสําหรับป25X1
เงินปนผล
- (10,000)
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
รวมสําหรับป (11)
53,200

การแปลง
คาการ
ดําเนินงาน
ตางประเทศ

สินทรัพย
ทางการ
เผื่อขาย

การปองกัน สวนเกิน
ความเสี่ยง ทุนจาก
กระแสเงิน การตี
ราคา
สด
สินทรัพย

รวม

หนวย : พันบาท
สวนได รวมสวน
เสียที่
ของ
ไมได
เจาของ
ควบคุม

(4,000)

1,600

2,000

- 717,700 29,800

747,500

(4,000)

1,600

2,000

400
100
- 718,100 29,900

500
748,000

-

-

-

6,400

16,000

(2,400)

- (10,000)
1,600

- (10,000)

74,800 18,700

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 53/58

93,500

ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 25X1
600,000 161,700
การเปลี่ยนแปลงในสวน
ของเจ า ของสํ า หรั บ ป
25X2
การออกหุนทุน
50,000
เงินปนผล
- (15,000)
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
รวมสําหรับป (12)
96,600
โอนไปกําไรสะสม
200
ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 25X2
650,000 243,500

2,400

17,600

(400)

-

-

-

3,200 (14,400)
-

(400)
-

800
(200)

85,800 21,450
-

107,250
-

5,600

(800)

2,200 903,700 70,050

973,750

3,200

1,600 782,900 48,600

- 50,000
- (15,000)

831,500

50,000
- (15,000)

(11) จํานวนที่รวมอยูในกําไรสะสมสําหรับ ป 25X1 จํานวน 53,200 คือ กํ าไรที่ปนสวนใหแก ผูเปนเจาของของ
บริ ษั ทใหญ จํ านวน 52,400 บวกผลกํ า ไรจากการประมาณการตามหลั กคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ยสํ าหรั บ
โครงการบํานาญ จํานวน 800 (จํานวน 1,333 หักภาษี 333 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมจํานวน
200) จํานวนที่รวมอยูในสํารองจากการแปลงคา สํารองสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของแตละองคประกอบสุทธิจากภาษี และสวนได
เสียที่ไมมีอานาจควบคุม เชน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายสําหรับป
25X1 จํานวน 16,000 คือ จํานวน 26,667 หักภาษี 6,667 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมจํานวน
4,000 จํานวนที่รวมอยูในสวนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 1,600 แสดงถึง สวนแบงกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมจํานวน (700) บวกกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยจํานวน 2,300 (จํานวน 3,367
หักภาษี 667 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมจํานวน 400) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม
เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยเทานั้น
(12) จํานวนที่รวมอยูในกําไรสะสมสําหรับ ป 25X2 จํานวน 96,600 คือ กํ าไรที่ปนสวนใหแก ผูเปนเจาของของ
บริ ษั ทใหญ จํ านวน 97,000 บวกผลกํ า ไรจากการประมาณการตามหลั กคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ยสํ าหรั บ
โครงการบํานาญ จํานวน 400 (จํานวน 667 หักภาษี 167 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมจํานวน
100) จํานวนที่รวมอยูในสํารองจากการแปลงคา สํารองสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของแตละองคประกอบสุทธิจากภาษี และสวนได
เสียที่ไมมีอานาจควบคุม เชน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายสําหรับป
25X2 จํานวน 3,200 คือ จํานวน 5,334 หักภาษี 1,334 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน
800 จํานวนที่รวมอยูในสวนทุนเกินจากการตีราคาสิ นทรัพยจํ านวน 800 แสดงถึง สวนแบงกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมจํานวน 400 บวกกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยจํานวน 400 (จํานวน 933 หักภาษี
333 และหักสวนไดเสียที่ไมมีอานาจควบคุมจํานวน 200) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวมเกี่ยวของ
กับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยเทานั้น
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ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางแสดงการกําหนดการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม
แนวทางปฏิบัติ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหมที่เกี่ยวของกับองคประกอบแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
แนวทางปฏิบัติ 8 แนวทางปฏิบัตินี้ไดแสดงใหเห็นถึงการคํานวณการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม
สําหรับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายที่รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
แนวทางปฏิบัติ 9 ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X0 กลุมบริษัท กขค ซื้อหุน (ตราสารทุน) จํานวน 1,000 หุน
ที่ราคา 10 ต อหุน และจัด ประเภทเป นเผื่อขาย มู ลค ายุ ติธรรมของตราสารดัง กล า ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เปน 12 ตอหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มูลคายุติธรรม
ของตราสารดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 15 ตอหุน ตราสารทั้งหมดถูกขายออกไปเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 25X2 ไมมีการประกาศจายเงินปนผลสําหรับตราสารดังกลาวในระหวางที่กลุม
บริษัท กขค ถือหุนอยู อัตราภาษีที่นําไปใชตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี
เงินได (เมื่อมีการประกาศใช) คือ รอยละ 30
การคํานวณผลกําไร

กําไรที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
สิ้นป วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สิ้นป วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
รวมกําไร

กอนภาษี

ภาษี

หนวย : บาท
สุทธิจากภาษี

2,000
3,000
5,000

(600)
(900)
(1,500)

1,400
2,100
3,500

จํานวนที่รายงานในกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25X1 และ 31 ธันวาคม 25X2
25X2
25X1
กําไรหรือขาดทุน:
กําไรจากการขายตราสาร
5,000
คาใชจายภาษี
(1,500)
กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
3,500
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรที่เกิดขึ้นระหวางป-สุทธิจากภาษี
2,100
1,400
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม-สุทธิจากภาษี
(3,500)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่รับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(1,400)
1,400
2,100
1,400
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สําหรับทางเลือกอื่น องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจแสดงยอดขั้นตนของภาษีพรอม
ผลกระทบทางภาษีเปนรายการแยกตางหาก:
25X2
กําไรหรือขาดทุน:
กําไรจากการขายตราสาร
คาใชจายภาษี
กําไรสุทธิที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรที่เกิดขึ้นระหวางป
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม
ภาษีที่เกี่ยวของกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

25X1

5,000
(1,500)
3,500
3,000
(5,000)
600
(1,400)
2,100

2,000
(600)
1,400
1,400

ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางแสดงการเปดเผยสวนทุน (ยอหนาที่ 134-136)
กิจการที่ไมไดอยูภ ายใตขอกําหนดของสถาบันการเงิน
แนวทางปฏิบัติ 10 ตัว อยา งตอไปนี้แ สดงถึง การเปด เผยขอมูล ตามยอ หนา ที่ 134 และ 135 สํา หรั บ
กิจการที่ไมไดอยูภายใตขอกําหนดของสถาบันการเงินและไมมีขอกําหนดในการรักษา
ระดั บ เงิ น ทุ น จากภายนอก ในตั ว อย า งนี้ กิ จ การดู แ ลการรั ก ษาระดั บ ทุ น โดยใช
อัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง (debt-to-adjusted capital ratio) กิจการอื่นอาจใช
วิธีการอื่นที่แตกตางกันในการดูแลการรักษาระดับทุน นอกจากนี้ ตัวอยางที่แสดงนี้
คอนขางงาย กิจการตองตัดสินใจภายใตสถานการณของกิจการวาตองเปดเผยขอมูล
เพียงใดจึงจะเพียงพอตามขอกําหนดในยอหนาที่ 134 และ 135
ขอเท็จจริง
กลุมบริษัท ก ผลิตและขายรถยนต โดยกลุมบริษัท ก ประกอบดวยบริษัทยอยที่ใหบริการสินเชื่อ
แกลูกคาในลักษณะของสัญญาเชา และกลุมบริษัท ก ไมมีขอกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
วัตถุประสงคของกลุมในการจัดการสวนทุน
• เพื่อรักษาความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนือ่ ง เพื่อที่กิจการสามารถใหผลตอบแทน
แกผูถือหุนและผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอไป
• เพื่อใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุนโดยกําหนดราคาสินคาและบริการใหสัมพันธกับระดับ
ของความเสี่ยง
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กลุมกิจการไดกําหนดจํานวนทุนตามสัดสวนของความเสี่ยง กลุมกิจการจัดการโครงสรางทุนและ
ทําการปรับปรุง ใหเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของความเสี่ย งของสินทรัพยอางอิงเพื่อที่จ ะ
รักษาและปรับปรุงโครงสรางทุน กลุมกิจการอาจปรับปรุงจํานวนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุน การคืนทุน
ใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม และการขายสินทรัพยเพื่อลดหนี้สิน
กลุมกิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงเหมือนกับกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราสวนดังกลาวคํานวณโดย หนี้สินสุทธิหารดวยทุนปรับปรุง หนี้สินสุทธิคํานวณ
โดยหนี้สินรวม (ดวยจํานวนที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน) หักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ทุนปรับปรุง ประกอบดวยรายการในสวนของเจาของทุกรายการ (เชน ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน สวนของผูถือหุนสวนนอย กําไรสะสม และสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย) รวมถึง
หุนกูดอยสิทธิ์บางประเภท แตไมรวมถึงรายการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของ
ในระหวางป 2550 กลยุทธของกลุมกิจการยังคงตองรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง
(เปนกลยุทธเชนเดียวกับป 2549) ในระดับที่ต่ํากวาในชวง 6 ตอ 1 ถึง 7 ตอ 1 เพื่อที่จะสามารถเขาถึง
แหลงเงินที่มีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม โดยตองรักษาอันดับความนาเชื่อถือไวที่ระดับบีบี อัตราสวน
หนี้สินตอทุนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้

หนี้สินรวม
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนี้สินสุทธิ
สวนของเจาของรวม
บวก ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
หัก จํานวนที่รับรูในสวนของเจาของที่เกี่ยวกับการ
ปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ทุนปรับปรุง
อัตราสวนหนี้สนิ ตอทุนปรับปรุง

31 ธันวาคม 2550
1,000
(90)
910
110
38

หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2549
1,100
(150)
950
105
38

(10)

(5)

138
6.6

138
6.9

การลดลงของอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงในระหวางป 2550 มีสาเหตุเ บื้องตนมาจากการ
ลดลงของหนี้สินสุทธิซึ่งเกิดจากการขายบริษัทยอย ข ผลของการลดลงของหนี้สินสุทธิทําใหความสามารถ
ในการทํากําไรดีขึ้น การจัดการเกี่ยวกับการรับชําระหนี้มีระดับลดลง และเงินปนผลจายเพิ่มขึ้นเปน 2.8
ลานบาท ในป 2550 (จาก 2.5 ลานบาท ในป 2549)

กิจการที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนจากภายนอก
แนวทางปฏิบัติ 11 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 135.5 เมื่อกิจการไมปฏิบัติ
ตามข อ กํ า หนดในการรั ก ษาระดั บ ทุ น จากภายนอกในระหว า งงวดบั ญ ชี กิ จ การ
ตองเปดเผยขอมูลอื่นตามขอกําหนดอื่นๆ ในยอหนาที่ 134 และ 135
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ขอเท็จจริง
กิจการ ก ใหบริการทางการเงินแกลูกคา และมีขอกําหนดที่จะตองรักษาระดับทุนจากหนวยงาน
กํากับดูแล ข ระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ก ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษา
ระดับทุนตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด กิจการ ก ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการรักษาระดับทุนดังกลาวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล
กิจการ ก นําสงผลตอบแทนทุนตามขอกําหนดในไตรมาสที่ 3 สําหรับวันที่ 30 กันยายน 2550
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ณ วันนั้น ทุนตามขอกําหนดของกิจการ ก ต่ํากวาขอกําหนดในการรักษาระดับทุน
ตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด 1 ลานบาท ดังนั้น กิจการ ก ตองนําสงแผนงานในการเพิ่มระดับทุนให
เปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กิจการ ก สงแผนงานที่จะขายหลักทรัพยไมอยูในความ
ตองการของตลาดบางสวนในไตรมาสที่ 4 ป 2550 ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 11.5 ลานบาท
โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2550 กิจการ ก ไดขายกลุมเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จํานวน 12.6 ลานบาท
และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
สินคาคงเหลือ
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ไ ดป รับปรุง ใหเ ปน ไปตามเกณฑที่กํ าหนดขึ้ นโดย มาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ เรื่อง สินคาคงเหลือ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 2 Inventories (Bound volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 42 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือ กและการใชน โยบายการบัญชี ใหกิจ การถือปฏิบัติตามขอ กําหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ โดยใหถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ
บทนํา 2.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 นั้น ดังนั้น
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
เพื่อลดจํานวนทางเลือก ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นภายในมาตรฐานการบัญชี

บทนํา 3.

วัตถุป ระสงคหลักในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม ) เรื่อง สินคา
คงเหลื อนี้ ถือเปนการปรับปรุงภายใต ขอบเขตจํา กัดดังกลา วเพื่อลดทางเลือ กในการใชวิธี
วัดมูลคาสินคาคงเหลือ คณะกรรมการไมไดพิจารณาแกไขถึงหลักการพื้นฐานทางการบัญชีใน
เรื่องสินคาคงเหลือที่กลาวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) สรุปได ดังนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต
บทนํา 5.

มี ก ารปรั บ ปรุ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี โดยได ย กเลิ ก คํ า ว า
“ตามระบบวิธีตนทุ นเดิม” เพื่อใหมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้สามารถใชกั บสินคาคงเหลือทุกประเภท
ที่ไมไดระบุเปนขอยกเวนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ความชัดเจนของขอบเขต
บทนํา 6.

มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ กําหนดใหสิ นค าคงเหลื อบางประเภทอยูนอกขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ในขณะที่สินคาคงเหลือบางประเภทไดรับยกเวนเฉพาะสวนที่ เกี่ยวกับขอกําหนดใน
การวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บทนํา 7.

ยอหนาที่ 3 มีการแบงแยกที่ชัดเจนระหวางประเภทของสินคาคงเหลือที่อยูนอกขอบเขตทั้งหมด
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 2) และประเภทของสินคาคงเหลือ
ที่ อ ยู น อกขอบเขตของข อ กํ าหนดในการวั ด มู ล ค า สิ น ค า คงเหลื อ แต อ ยู ใ นขอบเขตของ
ขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ขอยกเวนของขอบเขต
ผูผลิต สิน ค าทางการเกษตรและผลิต ภัณฑจากปา
การเก็บเกี่ยว แรและผลิตภัณฑจากแร
บทนํา 8.

ผลิต ผลทางการเกษตรภายหลัง

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไม ถือ ปฏิบัติกับการวั ดมูลคาของสิ นคา คงเหลือ ของผู ผลิ ตสิ นคา
ทางการเกษตรและผลิ ตภัณฑจากป า ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ย ว แรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากแร เ นื่ อ งจากถู ก วั ด มู ล ค า ด ว ยมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ ตามวิ ธี ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ
ในอุตสาหกรรมนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดมีการแกไขโดยยกเลิกคําวา “สินแร” และ
ใชคําวา “แรแ ละผลิตภัณฑจากแร” แทน เพื่อใหมีความชัดเจนวาขอบเขตการยกเวนไมได
จํากัดอยูเฉพาะชวงแรกของการสกัดสินแร
สินคาคงเหลือของนายหนา - ผูคาสินคาโภคภัณฑ

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ไม ถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสิน คาคงเหลือของนายหนา -ผูคา
สินคาโภคภัณฑ ตราบเทาที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย

ตนทุนของสินคาคงเหลือ
ตนทุนในการซื้อ
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ไมอ นุญาตใหนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้น โดยตรงจาก
การซื้อสินคาดวยสกุลเงินตราตางประเทศไปรวมเปนตนทุนในการซื้อสินคานั้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
จากมาตรฐานฉบั บเดิ ม เพื่ อให สอดคลองกั บมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต างประเทศ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) ซึ่งยกเลิกการใชแนวทางที่อาจเลือกปฏิบั ติของการนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
มาบันทึกเปนตนทุน
ตนทุนอื่น
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดยอหนาที่ 18 เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในกรณีที่มีการซื้อสินคา
โดยมีเงื่อนไขการจายชํา ระเงินนานเกินกวาระยะเวลาการไดสิน เชื่อตามปกติ ผลตา งระหวาง
จํ านวนเงิ นที่ จ ายจริ งกั บ ราคาซื้ อที่ ต อ งจ ายภายใต เงื่ อนไขการให สิ นเชื่ อตามปกติ ให รั บ รู
เปนดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
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การคํานวณตนทุน
ความสม่ําเสมอ
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้กําหนดใหกิจ การใชวิธีก ารคํ านวณตน ทุน วิธีเ ดียวกั นสําหรั บสินค า
คงเหลือทุกประเภทซึ่งมีลักษณะและการใชที่คลายคลึงกัน
การยกเลิกวิธีเขาหลัง ออกกอนในการคํานวณตนทุน
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ ไม อนุ ญาตให ใช วิธี เขาหลังออกก อนในการวัด มูล คาตน ทุนสิ นค า
คงเหลือ

การรับรูคาใชจาย
บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยกเลิกการอางอิงถึงหลักการจับคูรายไดกับคาใชจาย
บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้อธิบายถึ งสถานการณที่ทํ าใหกิจการตองกลั บรายการของมูลค า
สินคาที่ปรับลดลงที่รับรูในงวดกอน

การเปดเผยขอมูล
สินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
บทนํา 16. มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้กํ าหนดใหเปดเผยมูลคา ตามบั ญชีข องสิน คาคงเหลื อที่ แสดงดว ย
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
การปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยมูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงซึ่งกิจการ
ไดรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น และยกเลิกขอกําหนดในการเปดเผยมูลคาของสินคาคงเหลือ
ที่แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิ บั ติท างบั ญชีสําหรั บ สิน ค าคงเหลือ
ประเด็นหลักของการบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือ คือ จํานวนตนทุนที่จะรับรูเปนสินทรัพยและยกยอดไปจนกวา
จะมีก ารรับ รูร ายไดที่ สัม พัน ธกัน มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการคํานวณหา
ตนทุนของสินคาคงเหลือและการรับรูเปนคาใชจายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
ใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ นอกจากนี้ม าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยังใหแนวทางเกี่ยวกับวิธีก าร
คํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลืออีกดวย

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือทุกประเภทยกเวน
2.1 งานระหวางก อสรางภายใตสัญญากอสรา งซึ่งรวมถึงสัญญาการใหบ ริการที่เกี่ยวของ
โดยตรง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
2.2 เครื่องมือทางการเงิ น (ดู มาตรฐานการบัญชีฉ บั บ ที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิ น (เมื่อ มีการประกาศใช) และมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อง การรับ รูแ ละการวัด มูลคาเครื่องมื อทางการเงิน (เมื่อมี การ
ประกาศใช))
2.3 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุด
เก็บเกี่ยว (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือที่ถือไวโดย
3.1 ผูผลิตผลิตภัณ ฑทางการเกษตร ผลิตภัณ ฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง
การเก็บเกี่ยว แร และผลิตภัณฑจากแร เนื่องจากสินคาคงเหลือเหลานั้น วัดมูลคาดวย
มูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งเปนวิธีที่ถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเหลานั้น
เมื่อกิจการวัดมูลคาสินคาคงเหลือดังกลาวดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคาดังกลาว จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น
3.2 นายหนา-ผูคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งวัดมูลคาสินคาคงเหลือดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย เมื่อสินคาคงเหลือดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น

4.

สินคาคงเหลือตามที่กลาวไวในขอ 3.1 ซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ณ ขั้นตอนของการ
ผลิตที่กําหนดไวแนนอน เชน เมื่อเก็บ เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแรไดแลว
และมีความแนนอนวากิจการจะสามารถขายสิน คาคงเหลือนั้น ไดเนื่องดวยมีการทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาไวแลว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินคานั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และมี
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ความเสี่ยงนอยมากที่จะขายสินคาคงเหลือนั้นไมได สินคาคงเหลือดังกลาวอยูนอกเหนือขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา
5.

นายหนา-ผูคา คือ ผูซึ่ งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือ
ที่กลาวถึงในขอ 3.2 โดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลือที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคต อัน
ใกลเพื่อที่จะไดรับกําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา-ผูค า
ในกรณีที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สินคาคงเหลือดังกลาว
จะอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะในเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา

คํานิยาม
6.

7.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
สินคาคงเหลือ

หมายถึง สินทรัพยซึ่ง มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1) ถื อไว เ พื่ อขายตามลั กษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติของกิจการ
2) อยูในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อใหเปนสินคา
สําเร็จรูปเพื่อขาย
3) อยู ในรูป ของวัตถุดิบ หรือวั สดุที่มีไวเพื่ อใชใ น
กระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดวา จะขายไดต ามลักษณะการ
ประกอบธุร กิจตามปกติ หั กด วยประมาณการต นทุน
ในการผลิต สิน คา นั้นใหเ สร็จและตนทุ นที่จําเป นต อง
จายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํ า นวนเงิ น ที่ ผู ซื้ อ และผู ข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สิน ทรัพย หรือจา ยชํ าระหนี้ สิน ในขณะที่ ทั้ง สองฝ าย
มี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย น และ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิที่กิจการคาดวาจะไดรับจากการขายสินคาตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ มูลคายุติธรรมสะทอนใหเห็นถึงจํานวนเงินซึ่งจะไดรับจาก
การแลกเปลี่ยนของสินคาคงเหลือชนิดเดียวกันระหวางผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรู และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนในตลาด มูลคาสุทธิที่จะไดรับสะทอนถึงมูลคาเฉพาะของกิจการ ในขณะที่มูลค า
ยุติ ธรรมไม ไดสะทอนถึงมูล คาดังกล าว มูลคาสุท ธิที่ จะไดรั บของสินคา คงเหลื ออาจจะไมเ ทากับ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
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8.

สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาที่ซื้อและถือไวเพื่อขาย เชน สินคาที่ผูคาปลีกซื้อและถือไวเพื่อขาย หรือที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอื่นที่ถือไวเพื่อขาย สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิต หรือสินคาระหวาง
ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ส ดุ ที่ ถื อ ไว เ พื่ อ รอที่ จ ะใช ใ นกระบวนการผลิ ต และในกรณี ที่ เ ป น กิ จ การ
ผูใหบริการ สินคาคงเหลือจะรวมถึงตนทุนงานใหบริการ (ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19) ซึ่งกิจการ
ยังไมไดมีการรับรูรายไดที่เกี่ยวของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
รายได (เมื่อมีการประกาศใช))

การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ
9.

สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา

ตนทุนของสินคาคงเหลือ
10.

ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนทั้ งหมดในการซื้อ ตนทุ นแปลงสภาพ และ
ตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

ตนทุนในการซื้อ
11.

ตนทุนในการซื้อของสินคาคงเหลือประกอบดวย ราคาซื้อ อากรขาเขา และภาษีอื่น (สุทธิจากจํานวน
ที่กิจการจะไดรับคืนในภายหลังจากหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งคาขนสง คาขนถาย
และตนทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ ในการ
คํานวณหาตนทุนในการซื้อสินคาใหนําสวนลดการคา เงินที่ไดรับคืนและรายการอื่นๆ ที่คลายคลึง
กันมาหักออกดวย

ตนทุนแปลงสภาพ
12.

ตนทุนแปลงสภาพของสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินคาที่ผลิต เชน
คาแรงงานทางตรง รวมถึงคาใชจายการผลิตทั้งสวนที่คงที่ที่ปนสวนอยางเปนระบบ และคาใชจายการผลิต
ผันแปรซึ่งเกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป คาใชจายการผลิตคงที่ คือ ตนทุนการผลิต
ทางออมที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษา
อาคารโรงงานและอุปกรณโรงงาน และตนทุ นเกี่ ยวกับฝายจัดการโรงงานและการบริ หารโรงงาน
คาใชจ ายการผลิตผันแปร คือ ตนทุนการผลิตทางออมที่ผันแปรโดยตรงหรือคอนขางจะผันแปรโดยตรง
กับปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบทางออม และคาแรงงานทางออม

13.

การปนสวนคาใชจายการผลิตคงที่เขาสูตนทุนแปลงสภาพอางอิงจากฐานกําลังการผลิตปกติ กําลังการผลิต
ปกติ คือ การผลิตที่คาดวาจะผลิตไดโดยเฉลี่ยในหลายชวงเวลาหรือในหลายฤดูกาลภายใตสภาวการณ
ปกติ โดยคํานึงถึงกําลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว ระดับการผลิตที่
เกิดขึ้นจริงอาจนํามาใชไดหากใกลเคียงกับกํ าลังการผลิตปกติ จํานวนคาใชจายคงที่ ที่ป นสวนเขา
แตละหนวยการผลิตจะตองไมเพิ่มขึ้นแมวาการผลิตจะลดต่ําลงหรือไมมีการผลิต คาใชจายในการผลิต
ที่ไมไดถูกปนสวนใหรั บรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น ในชวงเวลาที่มี การผลิตสูงผิดปกติ
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จํานวนคาใชจายคงที่ตอหนวยก็จะถูกปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตนอยลง เพื่อไมใหสินค า
คงเหลือมีมูลคาสูงกวาตนทุน คาใชจายการผลิตผันแปรจะปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตตาม
ตนทุนการผลิตที่ใชจริง
14.

ในกระบวนการผลิ ตหนึ่ง อาจมี การผลิ ตผลิต ภัณฑพรอมกันมากกว าหนึ่ งชนิด เชน กรณีที่มีการ
ผลิ ตผลิต ภัณ ฑรวมหรือ กรณีที่ มีผ ลิต ภัณฑหลัก และผลิ ตภัณ ฑพ ลอยได หากตน ทุนแปลงสภาพ
ของแตละผลิ ตภัณฑ ไม อาจระบุแยกกัน ไดอยางชัด เจน ก็ให ใชเกณฑการป นสวนที่สมเหตุสมผล
และสม่ําเสมอ ตัวอยางของเกณฑที่ใชในการปนสวน เชน การใชมูลคาขายของแตละผลิตภัณฑ ณ
ขั้น ตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิ ตภัณฑไดอยา งชั ดเจน หรื อเมื่ อการผลิต เสร็จ สิ้น เป นเกณฑ
สําหรับผลิตภัณฑพลอยได ซึ่งโดยสวนใหญมีลักษณะที่ไม เปน สาระสําคัญ มักจะวัดมูลคาโดยใช
มูลคาสุทธิที่จะไดรับและนํามูลคาดังกลาวไปหักจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก ดังนั้น มูลคาตามบัญชี
ของผลิตภัณฑหลักจึงไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก
ตนทุนอื่นๆ

15.

ตนทุนอื่นที่จะนําไปรวมในตนทุนสินคาคงเหลือได หากเปนตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาคงเหลือ
อยูในสถานที่และสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เชน อาจเปนการเหมาะสมที่จะนําคาใชจายที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
การผลิตหรือตน ทุนในการออกแบบผลิตภัณฑสํ าหรับลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเปน
ตนทุนของสินคาคงเหลือนั้น

16.

ตั ว อย างของต น ทุ น ที่ ไ ม นํ ามารวมเป น ต น ทุ น สินค าคงเหลือ และให รั บ รู เ ป น ค าใช จ ายในงวด
ที่เกิดขึ้น เชน
16.1 วัตถุดิบ คาแรงงานหรือคาใชจายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกวาปกติ
16.2 ตนทุนในการเก็บรักษาสินคา เวนแตเปนตนทุนที่จําเปนในกระบวนการผลิตกอนจะถึงขั้นตอน
การผลิตถัดไป
16.3 คาใชจายในการบริหารที่ไมเกี่ยวกับการทําใหสินคาอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปน อยู
ในปจจุบัน
16.4 ตนทุนในการขาย

17.

ในบางสถานการณ กิ จ การอาจนํ า ต น ทุ น การกู ยื ม มารวมเป น ต น ทุ น ของสิ น ค า คงเหลื อ ได
หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง
ตนทุนการกูยืม

18.

กิ จ การอาจจะซื้ อสินค าโดยมี การจ ายชําระเงิน นานเกิ น กว าระยะเวลาที่ ไ ดรั บ สินเชื่ อตามปกติ
ในกรณีดั งกลาวผลต างระหวางจํ านวนเงิน ที่จา ยจริงกั บราคาซื้อ ที่ตอ งจ ายภายใตเ งื่อนไขการให
สินเชื่อตามปกติ ใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
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ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการ
19.

ในกรณีที่ผูใหบริการมีสินคาคงเหลือใหวัดมูลคาสินคาดังกลาวดวยตนทุนในการผลิต ตนทุนดังกลาวโดย
สวนใหญประกอบดวย คาแรงงาน และตนทุนอื่น ที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
การใหบริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และตนทุนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ สวนคาแรงงาน
และตน ทุ น อื่ น ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การขายและการบริ ห ารบุ ค ลากรทั่ ว ไปจะไม ร วมเป น ต น ทุ น งาน
ใหบริการ แตใหรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการไมรวมถึงกําไร
หรือคาใชจายที่ไมเกี่ยวของซึ่งมักนํามาใชเปนปจจัยหนึ่งในการคิดคาบริการของผูใหบริการ

ตนทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยทางชีวภาพ
20.

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) สินคาคงเหลือที่เปนผลิตผล
ทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพจะวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลคาดังกลาวใหถือเปนตนทุนของสินคาคงเหลือตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้

เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ
21.

เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ เชน วิธีตนทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีก
อาจนํามาใชเพื่อ ความสะดวก หากวิธีการประมาณต นทุ นดัง กลาวให ผลใกล เคีย งกั บตน ทุ นจริง
ตนทุนมาตรฐานกําหนดจากการใชวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน คาแรงงาน ประสิทธิภ าพและการใชกําลัง
การผลิตในระดับ ปกติ ตนทุนมาตรฐานตองมีการทบทวนอยูเสมอและปรับปรุงเมื่อจําเปนเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

22.

วิธีราคาขายปลีก มัก จะใช กับ อุต สาหกรรมค าปลีกเพื่ อวั ดมู ลคาต นทุ นสิน คาคงเหลือประเภทที่มี
กําไรใกลเคียงกันและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินคาเปนจํานวนมากอยางรวดเร็วซึ่งในทางปฏิบัติไม
อาจใชวิธีการตนทุนอื่นได ตนทุนของสินคาคงเหลือนี้สามารถคํานวณหาไดโดยใชมูลคาขายของสินคา
หักดวยอัตรารอยละของกําไรขั้นตนที่เหมาะสม อัตรากําไรขั้นตนนี้ตองคํานึงถึงสินคาคงเหลือที่มี
การลดราคาใหต่ําลงกว าราคาขายเดิม โดยปกติมักจะใชอัตรารอยละถัวเฉลี่ยของแผนกขายปลี ก
แตละแผนก

การคํานวณตนทุน
23.

ตนทุนสินคาคงเหลือของแตละรายการ ซึ่งโดยปกติไมอาจสับเปลี่ยนกันได หรือเปนสินคาหรือบริการ
ที่ผลิตขึ้ นและแยกต างหากไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต องคํ านวณโดยใช วิ ธี
ราคาเจาะจง

24.

ตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงเปนวิธีการบันทึกตนทุนที่เจาะจงไดในสินคาคงเหลือแตละรายการ วิธีนี้จึงเหมาะ
ที่จะใชสําหรับสินคาที่แยกไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไมคํานึงวาสินคาคงเหลือ
ดังกลาวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้นเอง อยางไรก็ดี การบันทึกตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไมเหมาะสม
หากสินคาคงเหลือมีจํานวนรายการมากและโดยปกติมีลั กษณะสับเปลี่ยนกันได ในสถานการณเชนนี้
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วิธีที่เลือกตีราคาสินคาคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเปนชองทางการกําหนดผลกระทบของกําไรหรือขาดทุน
ไดลวงหนา
25.

ตนทุนสินคาคงเหลือนอกจากที่กลาวในยอหนา 23 ตองคํานวณมูลคาโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กิจการตองใชวิธีการคํานวณมูลคาดวยวิธีเดียวกันสําหรับสินคาคงเหลือ
ทุกชนิดที่มีลักษณะและการใชคลายคลึงกัน สําหรับสินคาคงเหลือที่มีลักษณะและการใชตางกัน
อาจใชวิธีคํานวณตนทุนที่ตางกันไปไดหากเหมาะสม

26.

ตัวอยางเชน สินคาคงเหลือของสวนงานปฎิบัติการหนึ่งอาจมีการใชสินคาคงเหลือชนิดเดียวกันที่แตกตาง
ไปจากสวนงานปฎิบัติการอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม ความแตกตางทางดานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ของสินคาคงเหลือ (หรือภายใตขอกําหนดทางภาษีตางๆ) ไมใชเหตุผลที่เพียงพอที่ จะใชวิ ธีการคํา นวณ
ตนทุนที่แตกตางกัน

27.

วิธีเข ากอ นออกกอ นมี ข อสมมติฐานวา สินคาคงเหลือ รายการที่ ซื้อมาหรื อ ผลิ ตขึ้นกอนจะขาย
ออกไปกอน จึงเปนผลใหสินคาคงเหลือรายการที่เหลืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้น
ในครั้งหลังสุด สําหรับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาคงเหลือแตละรายการจะกําหนดจากการ
ถัวเฉลี่ยตนทุนของสินคาที่เหมือนกัน ณ วันตนงวดกับตนทุนของสินคาที่เหมือนกันที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้น
ในระหวางงวด ซึ่งวิธีการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปนระยะๆ ไปหรือคํานวณทุกครั้งที่ไดรับสินคา
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณของกิจการ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
28.

ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนถาสินคาคงเหลือเหลานั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความลาสมัย
บางสวนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนหากประมาณการ
ตนทุนในการทําตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาขายไดเพิ่มขึ้น การตีราคา
สิน คา คงเหลือ ลดลงจากราคาทุนให เทา กับ มูลคา สุท ธิที่จ ะได รับสอดคลอ งกั บแนวความคิดที่ วา
สินทรัพย ไมควรแสดงมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายหรือประโยชนที่
จะไดรับจากการใช

29.

การลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรั บ มักพิจารณาจากสินคาแตละรายการ แตใน
บางสถานการณ อาจพิจารณาจากกลุมสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน โดยอาจเปนกรณี
สินคาที่มีความเกี่ยวของกับสายผลิตภัณฑเดียวกันที่มีวัตถุประสงคหรือการใชประโยชนขั้นสุดทายเหมือนกัน
หรือมีการผลิตหรือขายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน และในทางปฏิบัติไมสามารถแยกจากรายการอื่น
ในสายผลิตภัณฑเดียวกันได อยางไรก็ดี ถือเปนการไมเหมาะสมที่จะปรับลดมูลคาสินคาลงโดยใชเกณฑ
การจัดประเภทของสินคาคงเหลือ เชน สินคาคงเหลือสําเร็จรูป หรือสินคาคงเหลือทุกประเภทในสวนงาน
ปฎิบัติการใดสวนงานปฎิบัติการหนึ่ง โดยทั่วไปผูใหบริการมักคํานวณตนทุนแยกตามการใหบริการแต
ละงาน ซึ่งใชกําหนดคาบริการตามงานนั้น ดังนั้น ตนทุนสําหรับ งานใหบริการใหพิจารณาแยกตามงาน
แตละงาน
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30.

ประมาณการมูล คาสุทธิที่จะไดรับ ให อางอิงกับหลั กฐานเกี่ ยวกับ จํานวนเงินที่ค าดวาจะไดรับ จาก
สินคาคงเหลือซึ่งเชื่อถือไดมากที่สุดในขณะที่ประมาณมูลคา ประมาณการดังกลาวใหพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ เหตุ การณที่เกิดขึ้นภายหลังวัน สิ้นงวดซึ่ง
ยืนยันวาสถานการณนั้นไดปรากฏอยูแลว ณ วันสิ้นงวด

31.

ในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรั บ ใหพิ จารณาถึงวัตถุประสงคของกิจการในการถือครองสินคาคงเหลือดวย
ตัวอยางเชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือที่กิจการถือไวเ พื่อขายหรือใหบริการตามสัญญา
ที่แนนอน ใหถือตามราคาที่กําหนดไวในสัญญานั้น หากจํานวนตามสัญญาการขายนั้นมีนอยกวาปริมาณ
สินคาคงเหลือที่ถือครองไว มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสิน คาคงเหลือสวนที่เกินกวาปริมาณในสัญญา
ใหถือตามราคาขายโดยทั่วไป กิจการอาจตองบันทึกประมาณการหนี้สินจากปริมาณสินคาคงเหลือ ตาม
สัญญาขายที่แนนอนสวนที่เกินปริมาณสินคาคงเหลือที่ถือไวหรือที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แนนอนของกิจการ
ประมาณการหนี้สินดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32.

กิจการตองไมป รับมูลคาวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไวเพื่อใช ในการผลิตสินคาใหลดต่ํากวาราคาทุน
ถาสินคาสําเร็จรูปที่ ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุน
อยางไรก็ตาม เมื่อการที่ราคาวัตถุดิบลดลงเปนขอบงชี้วา ตนทุนของสินคาสําเร็จรู ปนั้ นสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ กิจการตองปรับลดมูลคาวัตถุดิบใหลดลงเทากับมูลคาสุทธิที่ไดรับ ในสถานการณเชนนี้
ตนทุนเปลี่ยนแทนของวัตถุดิบอาจจะเปนมูลคาที่ดีที่สุดในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

33.

กิจการตองประเมินมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหมในแตละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อสถานการณที่ทําให
มีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหต่ํากวาราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนวามูลคา
สุท ธิที่จะไดรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณทางเศรษฐกิจ ใหกิจการบันทึกกลับ
รายการ ปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (ไดไมเกินจํานวนของมูลคาที่ปรับลดเดิม) เพื่อใหมูลคาตาม
บัญชีใหมแสดงมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ปรับปรุงใหมแลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ตัวอยางของกรณีนี้ เชน การที่สินคาคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาดวยมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับเนื่องจากราคาขายลดลง และยังไมไดขายออกไปแตตอมาราคาขายไดเพิ่มขึ้น

การรับรูเปนคาใชจาย
34.

เมื่อมีการขายสินคาคงเหลือออกไป มูลคาตามบัญชีของสินคานั้นตองรับรูเปนคาใชจายในงวดที่มี
การรับรูรายไดที่เกี่ยวของ มูลคาที่ลดลงของสิน คาคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ รวมทั้งผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินคาคงเหลือตองบันทึกเปนคาใชจาย
ในงวดที่ปรับมูลคาสินคาใหลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จํานวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลด
มูลคาสินคาคงเหลือที่เ กิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิที่จะไดรับตองรับรูโดยนําไปหั กจาก
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการกลับรายการดังกลาว
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35.

สินคาบางสวนอาจถูกปนสวนไปยังบัญชีสินทรัพยอื่น เชน สินคาที่ใชเปนสวนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณที่สรางขึ้นเอง สินคาคงเหลือที่ปนสวนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นในลักษณะนี้ใหรับรู
เปนคาใชจายตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น

การเปดเผยขอมูล
36.

กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชีที่ใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ และวิธีที่ใชคํานวณราคาทุน
36.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือและมูลคาตามบัญ ชีของสินค าคงเหลือแตละ
ประเภทจําแนกตามความเหมาะสมของแตละกิจการ
36.3 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
36.4 มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น
36.5 มู ล ค า ของสิ น ค า คงเหลื อ ที่ ป รั บ ลดลงที่ รั บ รู เ ป น ค า ใช จ า ยในงวดบั ญ ชี นั้ น ตาม
ขอกําหนดในยอหนาที่ 34
36.6 มูลคาการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ ซึ่งกิจการรับรูโดยนําไปหักจากมูลคา
ของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34
36.7 เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ที่ ทํ า ให มี ก ารกลั บ รายการปรั บ ลดมู ล ค า สิ น ค า ตาม
ยอหนาที่ 34
36.8 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน

37.

ข อ มู ลเกี่ ยวกั บ มู ล ค าตามบั ญชี ข องสิ น ค า คงเหลื อ ที่ จํ า แนกตามประเภทของสิ น ค า ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือประเภทดังกลาวที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปสินคาคงเหลือจะถูก
จัดประเภทเปนสินคาที่มีไวเพื่อขาย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุการผลิตสําหรับ
สินคาคงเหลือของผูใหบริการ อาจแสดงเปนงานระหวางทํา

38.

มูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวด ซึ่งโดยสวนใหญหมายถึงตนทุนขาย ประกอบดวย
ตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการวัดมูลคาของสินคาที่ขายไป และคาใชจายในการผลิตที่ไมจัดสรร
และตนทุนการผลิต สวนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณกิจการอาจมีเหตุผลในการรวมตนทุนอื่นๆ
เขาไปดวย เชน ตนทุนในการจัดจําหนายสินคา

39.

บางกิจการรายงานกําไรหรือขาดทุนในรูปแบบที่มีผลใหจํานวนที่เปดเผยแตกตางไปจากตนทุนของสินคา
ที่ รั บรู เปนคาใช จายในระหวางงวด ภายใตรู ปแบบนี้กิ จการจะนํ าเสนอการวิเคราะห คาใช จายโดยจํ าแนก
ตามลักษณะคาใชจาย ในกรณีนี้ กิจการจะเปดเผยตนทุนที่รับรูเปนคาใชจายสําหรับวัตถุดิบและ
วัสดุสิ้นเปลือง ตนทุนแรงงาน และตนทุนอื่นพรอมกับมูลคาการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินคาคงเหลือ
สําหรับงวดนั้น
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วันถือปฏิบัติ
40.

มาตรฐานการบัญชีนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวั นที่
1 มกราคม 2554 เปนตน ไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
41.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

42.

(ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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