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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด

วัตถุประสงค

ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชนตอผูใชงบการเงินเพื่อใช เปนเกณฑในการประเมิน           

ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความตองการใชกระแสเงินสด

ของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จะตองมีการประเมินความสามารถของกิจการ 

ในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ระยะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสด

ดังกลาว

วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่อเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการ ผานทางงบกระแสเงินสดซึ่งจําแนกกระแสเงินสดในระหวาง

งวดเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต

1. กิจการตองจัดทํางบกระแสเงินสดใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และ
ตองแสดงงบกระแสเงินสดเปนสวนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่นําเสนอในแตละงวด

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแส

เงินสด

3. ผูใชงบการเงินของกิจการยอมสนใจวากิจการกอใหเกิดและใชเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

อยางไร โดยไมขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไมขึ้นอยูกับวาเงินสดจะถือเปนสินคา

ของกิจการหรือไม ซึ่งอาจเปนกรณีของสถาบันการเงิน กิจการยอมตองการเงินสดดวยเหตุผลที่

เหมือนกัน อยางไรก็ตาม กิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการอาจแตกตางกันไป นั่นคือ 

กิจการตองการเงินสดเพื่อใชในการดําเนินงาน เพื่อชําระภาระผูกพัน และเพื่อจายผลตอบแทนแก  
ผูลงทุน ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการตองนําเสนองบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 55 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
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ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด

4. งบกระแสเงินสดเมื่อใชประกอบกับสวนที่เหลือของงบการเงิน จะใหขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ โครงสรางทางการเงินของกิจการ (ซึ่งรวมถึง

สภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้) และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับ

จํานวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาส 

ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหประโยชนในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และทําใหผูใชงบการเงินสามารถนําไปสรางแบบจําลองเพื่อ

ประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ตางกัน รวมทั้งชวยเพิ่ม

ความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของผลการดําเนินงานที่นําเสนอโดยกิจการที่แตกตางกันได 

เนื่องจากไดตัดผลกระทบที่เกิดจากการใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกตางกันสําหรับรายการและ

เหตุการณที่เหมือนกันออกไปแลว

5. ขอมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใชเปนตัวบงชี้ถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแนนอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตองของการ

ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจัดทําในอดีต และใชตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คํานิยาม

6.     คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้

เงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม

รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความ
เสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

กระแสเงินสด หมายถึง การเขาและออกของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่กอให เกิดรายไดของกิจการ และ
กิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมลงทุน หมายถึง การไดมาและจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงิน
ลงทุนอื่น ซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ      
องคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการ
กูยืมของกิจการ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7. รายการเทียบเทาเงินสด เปนรายการที่กิจการถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการจายชําระภาระผูกพัน

ระยะสั้นมากกวาเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เงินลงทุนที่จะถือไดวาเปนรายการเทียบเทา

เงินสดจะตองพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และตองมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเปนรายการเทียบเทาเงินสดไดก็ตอเมื่อ

เงินลงทุนนั้นมีวันครบกําหนดในระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา เงินลงทุน

ในหุนทุนไมถือเปนรายการเทียบเทาเงินสด เวนแตโดยเนื้อหาสาระแลวเงินลงทุนนั้นเปนรายการ

เทียบเทาเงินสด เชน ในกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ซื้อเมื่อหุนนั้นใกลวันครบกําหนด และมีการระบุวันที่

ไถถอนไวอยางแนชัด

8. เงินกูยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาวาเปนกิจกรรมจัดหาเงิน แตสําหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารที่มีลักษณะจายคืนเมื่อทวงถาม ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารเงินสดของกิจการ            

ในกรณีเชนนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเปนองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ซึ่งขอตกลงกับธนาคารในลักษณะนี้จะเห็นไดจากการที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

มักเปลี่ยนแปลงผันผวนจากยอดบวกเปนยอดเงินเบิกเกินบัญชี

9. กระแสเงินสดไมรวมการเคลื่อนไหวของรายการที่ประกอบกันขึ้นเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทา

เงินสด เนื่องจากองคประกอบดังกลาวเปนสวนของการบริหารเงินสดของกิจการมากกวาเปนสวน

ของกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึงการนําเงิน

สดสวนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเทาเงินสด

การนําเสนองบกระแสเงินสด

10. งบกระแสเงินสดตองแสดงกระแสเงินสดในระหวางงวด โดยจําแนกเปนกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

11. กิจการตองเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด การจําแนกตามกิจกรรมจะใหขอมูลที่ทํา

ใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหลานั้นที่มีตอฐานะการเงินของกิจการ 

และจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการได ขอมูลนี้ยังอาจใชเพื่อประเมิน

ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานั้นไดดวย

12. รายการคารายการหนึ่งอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกตางกันได เชน 

เมื่อเงินสดที่ใชในการจายชําระเงินกูที่รวมทั้งดอกเบี้ยและเงินตน สวนที่เปนดอกเบี้ยอาจจัดเปน

กิจกรรมดําเนินงาน และสวนที่เปนเงินตนจัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
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กิจกรรมดําเนินงาน

13. จํานวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเปนขอบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึง

ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจายชําระเงิน

กูยืม เพื่อการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจายเงินปนผล และเพื่อการลงทุนใหมๆ โดยไมตองพึ่งพา

การจัดหาเงินจากแหลงเงินภายนอก ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบแตละรายการของกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีตจะเปนประโยชนเมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลอื่นในการ

พยากรณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

14. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ ดังนั้น 

โดยทั่วไปจะเปนผลมาจากรายการตางๆ และเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้นในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยางของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ

14.1 เงินสดรับจากการขายสินคาและการใหบริการ

14.2 เงินสดรับจากรายไดคาสิทธิ คาธรรมเนียม คานายหนา และรายไดอื่น

14.3 เงินสดจายผูขายสําหรับสินคาและบริการ

14.4 เงินสดจายแกพนักงานและจายแทนพนักงาน

14.5 เงินสดรับและจายของกิจการประกันภัย สําหรับคาเบี้ยประกันและคาเรียกรอง คารายป 

และผลประโยชนอื่นตามกรมธรรม    
14.6 เงินสดจายหรือไดรับคืนคาภาษีเงินได ยกเวนหากรายการดังกลาวสามารถระบุเจาะจงไดกับ 

            กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

14.7 เงินสดรับและจายจากสัญญาที่ถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา

รายการบางรายการ เชน การขายโรงงาน อาจทําใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งจะรวมอยูในกําไรหรือ

ขาดทุนที่รับรูกระแสเงินสดที่ เกี่ยวของกับรายการดังกลาวเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

อยางไรก็ตาม เงินสดจายเพื่อผลิตหรือเพื่อซ้ือสินทรัพยซึ่งถือไวเพื่อใหผูอื่นเชา และตอมาถือไว  เพื่อขาย 

ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เงินสดรับจาก

คาเชาและการขายสินทรัพยในเวลาตอมา ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเชนเดียวกัน

15. กิจการอาจถือหลักทรัพยและเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา ในกรณีเชนนั้น หลักทรัพยเหลานั้น

จะมีลักษณะคลายกับสินคาคงเหลือที่ซื้อมาเพื่อขายตอ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและขาย

หลักทรัพยเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคาจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงาน ในทํานองเดียวกัน เงินสดจาย

ลวงหนาและเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงานเนื่องจากเปน

รายการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ
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กิจกรรมลงทุน

16. การเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกตางหากมีความสําคัญ เนื่องจาก

กระแสเงินสดดังกลาวแสดงใหเห็นรายจายที่ไดจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ ที่จะกอใหเกิด

รายไดและกระแสเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ

16.1 เงินสดที่จายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยระยะยาวอื่น 

รายจายดังกลาวใหรวมถึงเงินสดจายที่เปนตนทุนในการพัฒนาสินทรัพย และเงินสดจายที่

เกี่ยวของกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่กิจการสรางขึ้นเอง

16.2 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยระยะยาวอื่น

16.3 เงินสดที่จายเพื่อไดมาซึ่งตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และสวนไดเสียในการ

รวมคา (นอกเหนือจากเงินสดที่จายเพื่อไดมาซึ่งตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสด

หรือที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)

16.4 เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และสวนไดเสียในการรวมคา 

(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสดหรือที่ถือไว

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.5 เงินสดจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจายลวงหนาและเงินให

กูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรับชําระคืนจากเงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจาย

ลวงหนาและเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงินสดที่จายเพื่อซื้อสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิด สัญญาใหสิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปลี่ยน ยกเวนเมื่อสัญญาดังกลาวนั้นถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา หรือเปนการจายที่

จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน 

16.8 เงินสดรับจากการขายสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิด สัญญาใหสิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปลี่ยน ยกเวนเมื่อสัญญาดังกลาวนั้นถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา หรือเปนการรับที่

จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน

ในกรณีที่สัญญานําไปใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได กระแสเงินสด

ที่เกิดจากสัญญาดังกลาวใหจัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกปองกัน

ความเสี่ยง

กิจกรรมจัดหาเงิน

17. การเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกตางหากมีความสําคัญ 

เนื่องจากจะเปนประโยชนในการคาดคะเนสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดในอนาคตจากผูใหเงินทุน

แกกิจการ ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ

17.1   เงินสดรับจากการออกหุนหรือตราสารทุนอื่น

17.2   เงินสดที่จายใหกับผูเปนเจาของเพื่อซื้อหรือไถถอนหุนของกิจการนั้น
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17.3 เงินสดรับจากการออกหุนกู เงินกูยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจํานอง และเงินกูยืมระยะสั้นหรือ

ระยะยาวอื่น

17.4   เงินสดที่จายชําระเงินกูยืม 

17.5 เงินสดที่ผูเชาจายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเชาที่มีลักษณะเปนสัญญาเชา

การเงิน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

18. กิจการตองแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
18.1 วิธีทางตรง ซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะของรายการหลักที่สําคัญ 
18.2 วิธีทางออม ซึ่งแสดงดวยยอดกําไรหรือขาดทุนปรับปรุงดวยผลกระทบของรายการที่ไม

เกี่ยวกับเงินสด รายการคางรับ หรือคางจายของเงินสดรับหรือเงินสดจายที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน

19. กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีทางตรง  เนื่องจากเปนวิธีที่ใหขอมูลที่

อาจเปนประโยชนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเปนขอมูลที่จะไมไดรับหากใชวิธี

ทางออม ภายใตวิธีทางตรง ขอมูลของรายการหลักตางๆ ของเงินสดรับและเงินสดจายอาจทราบไดจาก

19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ

19.2 โดยการปรับปรุงรายการขาย ตนทุนขาย (รายไดดอกเบี้ยและรายไดที่มีลักษณะเดียวกัน และ

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ

19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่เกิดจาก

การดําเนินงาน

19.2.2 รายการอื่นที่ไมกระทบเงินสด และ

19.2.3 รายการอื่นซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กิจกรรมจัดหาเงิน

20. ภายใตวิธีทางออม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหาไดจากการปรับปรุงกําไรหรือ

ขาดทุนดวยผลกระทบของ

20.1 การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่ เกิดจากการ

ดําเนินงาน 

20.2 รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ผลกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ และกําไรที่ยังไมได

รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน และ 
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20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กิจกรรมจัดหาเงิน

อีกวิธีหนึ่งก็คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอาจแสดงโดยวิธีทางออมดวยการแสดง

รายการรายไดและคาใชจายตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน

ระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงาน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

21. กิจการตองแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะรายการที่สําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน เวนแตเปนกระแสเงินสดตามที่ระบุในยอหนาที่ 22 และ 24         
ใหแสดงดวยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดดวยยอดสุทธิ

22. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตอไปนี้    
อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ
22.1 เงินสดรับและจายแทนลูกคา หากกระแสเงินสดสะทอนถึงกิจกรรมของลูกคามากกวา

กิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงินสดรับและจายของรายการที่หมุนเร็ว จํานวนเงินมาก และครบกําหนดอายุในชวง 

เวลาสั้น

23. ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนาที่ 22.1 ไดแก

23.1 การรับเงินฝาก และการจายคืนเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร

23.2 กองทุนที่ถือไวเพื่อลูกคาโดยกิจการลงทุน 

23.3 คาเชาที่จัดเก็บแทน และจายไปยังเจาของอสังหาริมทรัพย

ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนาที่ 22.2 ไดแก เงินทดรองที่จายไปเพื่อและการจาย

คืนของ

23.4 เงินตนอันเกี่ยวของกับลูกคาบัตรเครดิต

23.5 การซื้อและขายเงินลงทุน 

23.6 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น เชน รายการที่ครบกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา

24. กระแสเงินสดที่เกิดจากแตละกิจกรรมตอไปนี้ของสถาบันการเงิน อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ 
24.1 เงินสดรับและจายสําหรับรายการรับเงินฝากและรายการจายคืนเงินฝากที่ระบุวันครบ

กําหนดไวแนนอน
24.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
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24.3 เงินสดจายลวงหนาเพื่อลูกคาและเงินใหกูยืมแกลูกคา และการจายคืนเงินลวงหนาและ
เงินใหกูยืมดังกลาว

กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ

25. กระแสเงินสดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกเปนสกุลเงินหลักที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานและ
สกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

26. กระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศตองแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงิน
หลักที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

27. กระแสเงินสดที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหแสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) ซึ่งอนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ตัวอยางเชน 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงวดเวลาหนึ่งอาจนํามาใชบันทึกรายการที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ หรือแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) ไมอนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานในการแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ

28. ผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมถือ

เปนกระแสเงินสด อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด และ 

รายการเทียบเทาเงินสดที่ถืออยูหรือถึงกําหนดชําระดวยสกุลเงินตางประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด 

เพื่อเปนการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวดและสิ้นงวด เงินจํานวนนี้

ใหแสดงแยกตางหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 

และรวมถึงผลตาง (ถาม)ี หากกระแสเงินสดดังกลาวแสดงในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

29. (ยอหนานี้ไมใช)

30. (ยอหนานี้ไมใช)

ดอกเบี้ยและเงินปนผล

31. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยและเงินปนผลแยก
เปนรายการตางหาก และตองจัดประเภทแตละรายการเขาเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแตละงวดโดยสม่ําเสมอ
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32. จํานวนเงินของดอกเบี้ยที่จายทั้งหมดในระหวางงวดจะตองถูกเปดเผยในงบกระแสเงินสด ไมวา

รายการดังกลาวไดรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพยตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

33. ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ มักจัดเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของสถาบัน

การเงิน อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดจากรายการดังกลาวสําหรับ

กิจการประเภทอื่น ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ อาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน เนื่องจากเปนรายการที่นํามาคํานวณกําไรหรือขาดทุน หรืออีกวิธีหนึ่งเห็นวาดอกเบี้ยจาย 

และดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ อาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และกระแสเงินสดจาก

การลงทุน ตามลําดับ เนื่องจากรายการดังกลาวเปนตนทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือ

เปนผลตอบแทนจากการลงทุน

34. เงินปนผลจายอาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนื่องจากเปนตนทุนของการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหนึ่งเห็นวา เงินปนผลจายอาจจัดเปนองคประกอบหนึ่งของกระแส    

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูใชงบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการ

ในการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ภาษีเงินได

35. กระแสเงินสดจากภาษีเงินไดจะตองไดรับการเปดเผยเปนรายการแยกตางหาก และตองจัด
ประเภทเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเวนในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดวาเปน
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน

36. ภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเปนกิจกรรมดําเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่คาใชจายภาษีอาจระบุไดโดย

ทันทีวาเปนกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แตกระแสเงินสดของภาษีที่เกี่ยวของมักไม

สามารถระบุโดยเจาะจงไดในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้นตางงวดกับกระแสเงินสดของรายการอางอิง 

ดังนั้น ภาษีที่จายมักจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สามารถ

ระบุไดในทางปฏิบัติวากระแสเงินสดของภาษีเปนของรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดเปน

กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีดังกลาวจะถูกจัดประเภทเปนกิจกรรม

ลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม หากมีการปนสวนกระแสเงินสดของภาษีไปสู

กิจกรรมมากกวาหนึ่งประเภท ใหเปดเผยคาภาษีจายทั้งจํานวนดวย

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา

37. เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือบริษัทยอยโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือวิธีราคาทุน         
ผูลงทุนจะจํากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหวางกิจการกับ

กิจการผูถูกลงทุนเทานั้น เชน รายการเงินปนผลและเงินลวงหนา
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38. กิจการที่แสดงสวนไดเสียในกิจการที่มีการควบคุมรวม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) โดยใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวนจะนําเฉพาะสวนแบง

ของกระแสเงินสดที่ตนมีสวนรวมในการควบคุมเทานั้นไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม สําหรับ

กิจการที่แสดงสวนไดเสียในเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะนํากระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ในกิจการที่มีการควบคุมรวม การจายคืนทุน และการจายหรือการรับอื่นที่เกิดขึ้นระหวางตนกับ

กิจการที่มีการควบคุมรวม รวมแสดงไวในงบกระแสเงินสดของตน

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอย และธุรกิจอื่น

39. ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย หรือ
ธุรกิจอื่นตองแสดงเปนรายการแยกตางหากและจัดเปนกิจกรรมลงทุน

40. กิจการตองเปดเผยรายการที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย
หรือธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้นในระหวางงวดดวยจํานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จายหรือรับ
40.2 สัดสวนของสิ่งตอบแทนซึ่งประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
40.3 จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นที่ไดการควบคุม

มาหรือที่สูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จํานวนของสินทรัพยและหนี้สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดใน

บริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นที่ไดการควบคุมมาหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยก
ตามประเภทหลัก

41. การแยกแสดงผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการไดมาซึ่งหรือการสูญเสียการควบคุมใน

บริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นเปนรายการหนึ่งตางหาก พรอมกับแยกเปดเผยจํานวนของสินทรัพยและหนี้สิน 

ที่ซื้อหรือจําหนาย เปนการชวยใหเห็นถึงความแตกตางของกระแสเงินสดเหลานั้นกับกระแสเงินสด 

ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบของกระแสเงินสด         

ที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมไมใหนําไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมา

ซึ่งการควบคุม

42. ยอดรวมของเงินสดที่จายไปหรือไดรับเปนสิ่งตอบแทนอันเนื่องมาจากการไดมาซึ่งหรือการสูญเสีย

การควบคุมในบริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นใหแสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดที่ไดมาหรือจายไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายการ เหตุการณ หรือการเปลี่ยนแปลงใน

สภาวะแวดลอมดังกลาว

42ก. กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดมีผล 

ทําใหสูญเสียการควบคุมไป จะตองจัดประเภทเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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42ข. การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม 

เชน การซื้อหรือขายตราสารทุนของบริษัทยอยโดยบริษัทใหญในภายหลัง ซึ่งถือเปนรายการในสวน

ของเจาของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่มี   

กับผูเปนเจาของรายการอื่น ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 17

รายการที่มิใชเงินสด

43. รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดมีการใชเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดตอง     
ไมนํามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดังกลาวตองเปดเผยไวในสวนอื่นของงบการเงิน
เพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเหลานั้น 

44. กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดปจจุบัน 

แมวากิจกรรมดังกลาวจะมีผลกระทบตอโครงสรางทุนและสินทรัพยของกิจการ ดังนั้นการไมนํารายการ 

ที่มิใช เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเปนการสอดคลองกับวัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด 

เนื่องจากรายการเหลานั้นไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน ตัวอยางของรายการที่มิใชเงินสด 

ไดแก

44.1 การซื้อสินทรัพย ทั้งโดยการกอหนี้สินโดยตรงหรือโดยการทําสัญญาเชาที่เปนสัญญาเชา

การเงิน

44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุนทุน 

44.3 การแปลงหนี้เปนทุน

องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

45. กิจการตองแสดงองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และตองแสดงการ
กระทบยอดของจํานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเทียบเทาตามที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

46. เนื่องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีขอตกลงกับธนาคารที่แตกตางกันไปทั่วโลก และ

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน    

ใหกิจการเปดเผยนโยบายที่ใชในการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

47. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใชในการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเดิมเคย

จัดเปนสวนหนึ่งของกลุมเงินลงทุนของกิจการ จะตองรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
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การเปดเผยอื่น

48. กิจการตองเปดเผยจํานวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีนัยสําคัญที่ถือโดยกิจการ
แตไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัท โดยใหมีคําชี้แจงของฝายบริหารประกอบดวย

49. มีหลายสถานการณที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยกิจการไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัทได

ตัวอยางเชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยบริษัทยอยที่ดําเนินงานอยูในประเทศที่มี

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือมีขอจํากัดทางกฎหมายอื่น ซึ่งทําใหบริษัทใหญหรือบริษัทยอยอื่น

ไมสามารถนําเงินที่มีอยูนั้นไปใชตามปกติได

50. ขอมูลเพิ่มเติมอาจเกี่ยวของกับผูใชงบการเงินในการทําความเขาใจฐานะการเงินและสภาพคลองของ

กิจการ การเปดเผยขอมูลตอไปนี้ พรอมกับคําชี้แจงของฝายบริหารเปนสิ่งที่สนับสนุน และอาจ

รวมถึง

50.1 จํานวนเงินที่ยังมิไดเบิกใชของวงเงินสินเชื่อที่อาจนํามาใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 

และเพื่อชําระภาระผูกพันในสวนทุน พรอมทั้งแจงใหทราบถึงขอจํากัดใดๆ ที่มีตอการใช

วงเงินสินเชื่อดังกลาว

50.2 จํานวนรวมของกระแสเงินสดจากแตละกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงิน ที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในการรวมคาที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตาม

สัดสวน 

50.3 จํานวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงานซึ่ง

แยกตางหากจากกระแสเงินสดที่ตองมีเพื่อคงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ 

50.4 จํานวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ของแตละสวนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง    

สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

51. การแยกเปดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดที่ตองการเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานเปนสิ่งที่เปนประโยชนในการทําใหผูใช   

งบการเงินสามารถพิจารณาไดวากิจการมีการลงทุนอยางเพียงพอเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงานหรือไม กิจการที่มิไดมีการลงทุนอยางเพียงพอเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงาน แตลงทุนเพียงเพื่อรักษาสภาพคลองในปจจุบันและการจายคืนแกผูเปนเจาของเทานั้น  

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคต

52. การเปดเผยกระแสเงินสดจําแนกตามสวนงานจะทําใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจที่ดีขึ้นใน

ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวม กับกระแสเงินสดของสวนที่เปนองคประกอบ 

รวมถึงความสามารถในการนําไปใช และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่จําแนกตามสวนงาน
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วันถือปฏิบัติ

53. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

54. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ    

ไดแกไขยอหนาที่ 39 ถึง 42 และเพิ่มเติมยอหนาที่ 42ก และ 42ข กิจการตองถือปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

หากกิจการนํ ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27 (ปรับปรุ ง 2552) มาใชกอนวันถือปฏิบัติ                

การเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจะตองถูกนํามาปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ตองนําไปใชโดยมีผลยอนหลัง

55. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) หนา 16/23

ภาคผนวก ก

งบกระแสเงินสดสําหรับกิจการที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

 (1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปน

ตัวเลขเปรียบเทียบดวย

 (2) ขอมูลในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินไดใหไวเพื่อแสดงใหเห็นวา        

งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรงและวิธีทางออมมีที่มาอยางไร ทั้งนี้ ทั้งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และงบแสดงฐานะการเงินมิไดแสดงรายการและเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในมาตรฐาน     

การบัญชีฉบับอื่น 

 (3) ขอมูลเพิ่มเติมตอไปนี้ เกี่ยวของในการจัดทํางบกระแสเงินสด

- หุนทั้งหมดของบริษัทยอยถูกซื้อมาในราคา 590 บาท มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและ

หนี้สินที่รับภาระมามีดังนี้

หนวย : บาท

สินคาคงเหลือ 100
ลูกหนี้ 100
เงินสด 40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 650
เจาหนี้การคา 100
หนี้สินระยะยาว 200

- บริษัทไดรับเงิน 250 บาท จากการออกหุนทุน และอีก 250 บาท จากการกูยืมเงินระยะยาว

- มีดอกเบี้ยจายจํานวน 400 บาท โดย 170 บาท จายไปในระหวางงวด อีก 100 บาทเกี่ยวของ

กับดอกเบี้ยจายของงวดกอนที่จายในระหวางงวด

- จายเงินปนผลไป 1,200 บาท

- ภาษีเงินไดคางจายตนงวดและสิ้นงวดเทากับ 1,000 บาท และ 400 บาท ตามลําดับใน

ระหวางงวดภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 200 บาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเงินปนผลรับมีจํานวน 

100 บาท

- ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาทุนรวม 1,250 บาท    

ซึ่ง 900 บาท เปนการซื้อโดยการทําสัญญาเชาการเงิน และอีก 350 บาท จายชําระเปนเงินสด

- ขายอาคารที่มีราคาทุนเดิม 80 บาท และมีคาเสื่อมราคาสะสม 60 บาท ไปในราคา 20 บาท

- ลูกหนี้ ณ วันสิ้นป 25X2 รวมดอกเบี้ยคางรับ 100 บาท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสิ้นสุด 25X2 ปรากฏดังนี้

หนวย : บาท
ขาย 30,650
ตนทุนขาย (26,000)
กําไรขั้นตน 4,650
คาเสื่อมราคา (450)
คาใชจายในการบริหารและการขาย (910)
ดอกเบี้ยจาย (400)
รายไดจากการลงทุน                            500
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน                                           (40)
กําไรกอนภาษี 3,350
ภาษีเงินได                          (300)
กําไร 3,050

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันสิ้นงวด 25X2
       25X2         25X1

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 160
ลูกหนี้ 1,900 1,200
สินคาคงเหลือ 1,000 1,950
กลุมเงินลงทุน 2,500 2,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – ในราคาทุน 3,730    1,910

คาเสื่อมราคาสะสม (1,450)    (1,060)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 2,280       850   
รวมสินทรัพย 7,910 6,660

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 250 1,890
ดอกเบี้ยคางจาย 230 100
ภาษีเงินไดคางจาย 400 1,000
หนี้สินระยะยาว 2,300 1,040

รวมหนี้สิน 3,180 4,030
สวนของผูถือหุน
หุนทุน 1,500 1,250
กําไรสะสม 3,230 1,380

รวมสวนของผูถือหุน 4,730 2,630
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,910 6,660
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง (ยอหนาที่ 18.1)

หนวย : บาท

             25X2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากลูกคา 30,150
เงินสดจายแกเจาหนี้การคาและลูกจาง (27,600)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,550
จายดอกเบี้ย (270)
จายภาษีเงินได    (900)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก) (550)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข) (350)
เงินรับจากการขายอุปกรณ     20
ดอกเบี้ยรับ   200
เงินปนผลรับ    200

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (480)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกหุนทุน 250
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว 250
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (90)
จายเงินปนผล * (ก) (1,200)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (790)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 110
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)   120
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)   230

* (ก)
รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางออม (ตามยอหนาที่ 18.2 )
หนวย : บาท

25X2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 3,350

ปรับปรุงดวย :
คาเสื่อมราคา

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายไดจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจาย

450
40

(500)
       400

3,740
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (500)
สินคาคงเหลือลดลง 1,050
เจาหนี้การคาลดลง (1,740)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,550
จายดอกเบี้ย (270)
จายภาษีเงินได     (900)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก) (550)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข) (350)
เงินรับจากการขายอุปกรณ        20
ดอกเบี้ยรับ      200
เงินปนผลรับ        200

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (480)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากการออกหุนทุน 250
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว 250
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (90)
จายเงินปนผล * (ก)   (1,200)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน            (790)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                110
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)               120
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)               230
* (ก)

รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด (ทั้งวิธีทางตรงและทางออม)

ก. การไดมาซึ่งการควบคุมในบริษัทยอย

ในระหวางงวด กลุมของบริษัทไดเขาควบคุมบริษัทยอย มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหนี้สิน         

ที่รับภาระมา ปรากฏดังนี้

หนวย : บาท
เงินสด

สินคาคงเหลือ

ลูกหนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เจาหนี้การคา

หนี้สินระยะยาว

40
100
100
650

(100)
(200)

รวมราคาซื้อที่จายเปนเงินสด 590
         หัก  เงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อมา 

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม – สุทธิจากเงินสดที่ไดมา

(40)
550

ข.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาทุนรวม 1,250 บาท ซึ่ง 900 บาท 

เปนการซื้อโดยการทําสัญญาเชาการเงิน และอีก 350 บาท จายชําระเปนเงินสด

ค. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร และเงินลงทุนใน

ตราสารในตลาดเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่รวมอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หนวย : บาท
25X2 25X1

เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่เคยรายงานไว

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่ปรับปรุงใหม

40
190
230
    -
230

25
135
160

(40)    
120

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวดรวมยอดเงินฝากในธนาคารของบริษัทยอยจํานวน 100 

บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ไมอาจสงมายังบริษัทใหญไดโดยอิสระ เนื่องจากมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใชเปนเงิน 2,000 บาท ในจํานวนนี้ 700 บาท จะเบิกใชไดเฉพาะ

การขยายงานในอนาคตเทานั้น
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ง. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
หนวย : บาท

สวนงาน ก สวนงาน ข รวม

กระแสเงินสดจาก :
กิจกรรมดําเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

1,520
(640)
(570)

(140)
160

(220)

1,380
(480)
(790)

310 (200) 110

ทางเลือกในการแสดงรายการ (วิธีทางออม)
งบกระแสเงินสดตามวิธีทางออม กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 

บางครั้งอาจแสดงดังนี้

หนวย : บาท
รายไดไมรวมรายไดจากเงินลงทุน

คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมราคา

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

30,650    

(26,910)

         

3,740
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ภาคผนวก ข

งบกระแสเงินสดสําหรับสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ซึ่งไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

(1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปนตัวเลข

เปรียบเทียบดวย

(2) ตัวอยางนี้แสดงโดยใชวิธีทางตรง

หนวย : บาท
25X2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยและคานายหนารับ 28,447
ดอกเบี้ยจาย (23,463)
ลูกหนี้เงินกูตัดจําหนายไดรับคืน       237
เงินสดจายแกลูกจางและเจาหนี้การคา    (997)

4,224
(เพิ่ม) ลดในสินทรัพยดําเนินงาน

เงินทุนระยะสั้น (650)
เงินฝากที่รักษาไวตามขอกําหนดของกฎหมาย       234
ลูกหนี้เงินกูยืม (288)
ลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสุทธิ (360)
หลักทรัพยที่เปลี่ยนมือไดระยะสั้นอื่น (120)

เพิ่ม (ลด) ในหนี้สินดําเนินงาน
เงินรับฝากจากลูกคา 600
บัตรเงินฝากที่เปลี่ยนมือได (200)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินได 3,440
ภาษีเงินไดจาย     (100)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,340
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ขายบริษัทยอย 50
เงินปนผลรับ 200
ดอกเบี้ยรับ 300
เงินรับจากการขายหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 1,200
ซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (600)
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     (500)
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เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 650

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุนทุน 1,000
บริษัทยอยออกหุนบุริมสิทธิ 800
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (200)
เงินกูยืมอื่นลดลงสุทธิ (1,000)
เงินปนผลจาย     (400)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 200
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด

         
600

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,790
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 4,050
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 8,840
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ซึ่งเปน

การแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2009)) 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 2/25

สารบัญ

ยอหนาที่
บทนํา บทนํา1- บทนํา18
วัตถุประสงค 1-2
ขอบเขต 3-4
คํานิยาม 5-6
นโยบายการบัญชี 7-31
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 7-12
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี 13
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 14-31

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 19-27

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 22

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง 23-27

การเปดเผยขอมูล 28-31

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 32-40
การเปดเผยขอมูล 39-40
ขอผิดพลาด 41-49
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได 43-48
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน 49
กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

และไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
50-53

วันถือปฏิบัติ 54
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 55-56
แนวทางปฏิบัติ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/25

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 56 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติ

ในการเลือกการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด และใหถือปฏิบัติ

กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน

คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีและบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ลดและจํากัดแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันที่ปรากฏ

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับปจจุบัน และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได 

รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญดังนี้

3.1 เพื่อยกเลิกทางเลือกที่อาจปฏิบัติได สําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ

ยอนหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ และการปรับ

ยอนหลังในการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

3.2 เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่สําคัญ

3.3 เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน สําหรับใหฝายบริหารใชอางอิง

และใชพิจารณาในการเลือกนโยบายการบัญชีในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการ

ตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้นๆ

3.4 เพื่อระบุถึงการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปน

สาระสําคัญ และอธิบายถึงวิธีการประยุกตแนวคิดของความมีสาระสําคัญในการใช

นโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด

3.5 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวขางตนคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมิได

นําขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขใหม
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การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม   
บทนํา 5. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากขอกําหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้

การเลือกนโยบายการบัญชี

บทนํา 6. ขอกําหนดในการเลือกและใชนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดยายมาเปนขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยปรับ

ลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีที่ฝายบริหารจําเปนตองอางอิงและพิจารณา

เลือกใชนโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ความมีสาระสําคัญ

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้

7.1 กิจการไมจําเปนตองใชนโยบายการบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี

หากผลกระทบของการใชนโยบายดังกลาวไมมีสาระสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับขอกําหนด

ของการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดวากิจการ ไมจําเปนตองเปดเผย

ขอมูลเมื่อขอมูลดังกลาวไมมีสาระสําคัญ

7.2 งบการเงินจะไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินนั้นมีขอผิดพลาดที่มี

สาระสําคัญ

7.3 ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดกอน จะตองแกไขดวยวิธีปรับยอนหลังในงบการเงิน

สําหรับงวดแรกหลังจากคนพบขอผิดพลาดดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจและการแกไขขอผิดพลาด
ในงวดกอน

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เปนไปโดยความสมัครใจ และกําหนดใหใชวิธีการ

ปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

บทนํา 9. จากการยกเลิกแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดดังกลาว ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอน

แสดงเสมือนวาไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอดและขอผิดพลาดในงวดกอน

ไมเคยเกิดขึ้น
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การไมสามารถทําไดในทางปฏบิัติ

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงใหมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ “การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” 
สําหรับการยกเวนการแกไขขอมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดรวมคํานิยามของ 

“การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความไวดวย

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงกรณีที่ไมสามารถคํานวณผลกระทบสะสม ณ วันตนงวด

ของงวดปจจุบัน สําหรับ

11.1 การใชนโยบายการบัญชีใหมกับทุกงวดที่ผานมา หรือ

11.2 ขอผิดพลาดในทุกงวดที่ผานมา

กิจการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งไดใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด

หรือไดมีการแกไขขอผิดพลาด โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถ

ปฏิบัติได

ขอผิดพลาดที่สําคัญ

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดหลักการของขอผิดพลาดที่สําคัญและขอแตกตางระหวาง

ขอผิดพลาดที่สําคัญกับขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญอื่น และไดกํ าหนดคํานิยามของ

ขอผิดพลาดในงวดกอนไวดวย

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ที่กิจการกําลังจะนํามาถือปฏิบัติเมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับใหม

มาปฏิบัติกอนการบังคับใช นอกจากนี้ยังกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือ

ประมาณการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของงวดบัญชีที่มีการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับใหมไปปฏิบัติ 

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลอยางละเอียดของจํานวนเงินของรายการ

ปรับปรุงบัญชีที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการแกไขขอผิดพลาด

ในงวดกอน โดยใหเปดเผยสําหรับรายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 

รวมทั้งกําไรตอหุนพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

บทนํา 15. ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเสนอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดไดยายไปกําหนดไวในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

บทนํา 16. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงขอยกเวนในการรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีทันทีที่มีตอกําไรหรือขาดทุน โดยกลาววาการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ที่ทําใหสินทรัพยหรือหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือมีผลตอรายการในสวนของเจาของ ใหกิจการรับรู

ผลกระทบดังกลาวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของที่เกี่ยวของ 

ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 7/25

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดหลักเกณฑในการเลือกและการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และการแก ไขขอผิดพลาด เพื่ อให

งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและมีความนาเชื่อถือ และเพื่อใหผูใช

งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดตางๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ

งบการเงินระหวางกิจการไดดียิ่งขึ้น 

2. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ

งบการเงิน สําหรับขอกําหนดในการเปดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวนขอกําหนดสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนํานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ และ

การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

4. กิจการตองบันทึกและเปดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

และจากการปรับยอนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ  กฎและ
วิธีปฏิบัติที่เฉพาะที่กิจการนํามาใชในการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือ
หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใชประโยชนของสินทรัพย
ในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมินสภาพ
ปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และการประเมิน
ประโยชนและภาระผูกพัน ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น 
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเปนผล
จากการไดรับขอมูลใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติม
จากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่กําหนด
โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 
ซึ่งประกอบดวย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การละเวนการแสดง
รายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
ที่เปนสาระสําคัญ 

หมายถึง การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการที่
ขัดตอขอเท็จจริงถือวามีสาระสําคัญหากรายการ
แตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน 
ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะ
ของการละเวนการแสดงรายการหรือการแสดง
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาภายใต
สถานการณแวดลอม ทั้ งนี้ป จจัยที่ ใชในการ
พิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของรายการ
หรือทั้งสองปจจัยก็ได

ขอผิดพลาดในงวดกอน หมายถึง การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการ
ที่ขัดตอขอเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความ
ลมเหลว การใชขอมูลที่นาเชื่อถือหรือการใชขอมูล
ที่นาเชื่อถือในทางที่ผิด ซ่ึงขอมูลดังกลาว
1) มีอยู ในงบการเงินของงวดกอนที่ ได รับ        

การอนุมัติใหเผยแพร
2) สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทํา
และการแสดงรายการในงบการเงิน

ขอผิดพลาดในการนํานโยบายการบัญชีมาใช
ดั งกล าว รวมถึ งผลกระทบจากการคํ านวณ
ผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการ
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บัญชี การมองขามหรือการตีความขอเท็จจริง
ผิดพลาด และการทุจริต

การนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

หมายถึง การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นเสมือนหนึ่งไดใช
นโยบายการบัญชีในเรื่องนั้นมาโดยตลอด

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง

หมายถึง การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยจํานวน
เงินขององคประกอบของงบการเงินงวดกอน
เสมือนหนึ่งขอผิดพลาดในงวดกอน ไมเคยเกิดขึ้น

การไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
หลังจากที่ไดใชความพยายามอยางสมเหตุผลทุก
ประการแลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีจะถือวากิจการไมสามารถนํานโยบายการ
บัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน งวดกอน 
หรือไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดได  ถาเขาเงื่ อนไขขอใดขอหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
1) กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือปรับงบการเงินยอนหลังได

2) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชขอสมมติที่เกี่ยวกับความตั้งใจของ
ฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว

3) การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชประมาณการที่สําคัญและเปนไปไมได 
ที่จะแยกขอมูลที่เกี่ยวของกับประมาณการ
เหลานั้นซึ่ง
3.1) ใหหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่

มีอยู ณ วันที่รับรู วัดมูลคา หรือเปดเผย
ขอมูล 

3.2) ควรมีอยู  ณ  วั นที่ อนุมั ติ ใหออก                  
งบการเงินของงวดกอนจากขอมูลอื่น
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การเปลี่ยนทันทีเปนตนไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ      
ทางบัญชี โดยที่เปนการ
1) ใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา 

เหตุการณและสถานการณอื่นหลังจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

2) รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวด
อนาคตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

6. ในการประเมินการละเวนการแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงวามีผลกระทบตอ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีสาระสําคัญหรือไมนั้นตองพิจารณาจากลักษณะ

ของผูใชงบการเงิน แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินระบุในยอหนาที่ 25 วา 

“มีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 

รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูล” ดังนั้น การประเมินความมีสาระสําคัญจึงตอง

พิจารณาวาผูใชงบการเงินที่มีคุณสมบัติดังกลาวจะไดรับผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

อยางไร

นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

7. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการคา 
เหตุการณ หรือสถานการณอื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นํามาใช
ปฏิบัติกับรายการดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรื่องนั้น 

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน

การบัญชีไดสรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือ

เกี่ยวกับรายการ เหตุการณอื่นและสถานการณที่เปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติ

กับรายการที่ไมมีสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เปนการไมเหมาะสมที่จะจัดทํางบการเงินที่ไมเปนไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไมแกไขขอผิดพลาดในงบการเงินถึงแมผลกระทบนั้น

จะไมมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

หรือกระแสเงินสด

9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใชเปนแนวทางสําหรับกิจการในการนําไปปรับใชตามความ

ตองการ แนวทางปฏิบัติดังกลาวทั้งหมดไดมีการระบุวาเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินหรือไม แนวทางปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเปนขอบังคับ  

สวนแนวทางปฏิบัติที่ไมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไมถือเปนขอบังคับ

สําหรับงบการเงิน

10. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่น ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สงผลใหขอมูล
ในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้ 
10.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
10.2 มีความนาเชื่อถือ โดยทําใหงบการเงินของกิจการ

10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอยาง
เที่ยงธรรม 

10.2.2 สะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอื่นโดย
ไมคํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย

10.2.3 มีความเปนกลาง กลาวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
10.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนที่มีสาระสําคัญ

11. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารตองอางอิงและพิจารณาการใชนโยบายการบัญชี
จากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้
11.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่อง

ที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน 
11.2 คํานิยาม เกณฑการรับรูรายการ และแนวคิดการวัดมูลคาสําหรับสินทรัพย หนี้สิน

รายได และคาใชจายที่ระบุไวในแมบทการบัญชี

12. การใชดุลยพินิจตามยอหนาที่ 10 ฝายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกลาสุดของ
หนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี 
วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัดแยงกับ
แหลงอางอิงตาม ยอหนาที่ 11 

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี

13. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา 
เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไดกําหนดหรืออนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันไดสําหรับ
รายการแตละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติ
ดังกลาวได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
สําหรับรายการแตละประเภท
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้
14.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีตอฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

15. ผูใชงบการเงินมีความตองการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน

เพื่อระบุถึงแนวโนมของฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น 

กิจการจึงตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป 

เวนแตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 14

16. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่น 

ที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น 

ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ

17. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

18. ยอหนาที่ 19-31 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ที่กลาวไวในยอหนาที่ 17

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

19. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีกอนไดตามที่กลาวในยอหนาที่ 23
19.1 กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่ม

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว

19.2 หากกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเปนผลจากการเริ่มนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไมไดกําหนด
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วิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงหรือกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดวยความ
สมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

20. ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยัง

ไมเริ่มประกาศใชมาถือปฏิบัติกอนมีผลบังคับใช ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามความสมัครใจ

21. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณ

อื่น ฝายบริหารอาจปฏิบัติตามยอหนาที่ 12 ซึ่งอนุญาตใหนํานโยบายการบัญชีจากประกาศที่ออก

ลาสุด ของหนวยงานอื่นที่ใชแนวคิดคลายกันกับแมบทการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี

มาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกลาวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 

กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเปดเผยวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

โดยสมัครใจ

การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

22. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวด
กอนตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งตองปรับยอนหลัง
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบ
ในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับงบการ
เงินงวดแรกสุดและแตละงวดที่ไดแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาไดมีการนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

23. เมื่อกิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลใหกิจการตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
กิจการ ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวด
บัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได

24. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบได กิจการตองนํา
นโยบายการบัญชีใหม มาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตนงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอดคงเหลือ
ยกมาตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น

25. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันตนงวดของงวดบัญชี
ปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองปรับปรุง
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ขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที
เปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได 

26. หากกิจการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมา

ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด

ที่สามารถทําได การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนจะไม

สามารถทําได เวนแตกิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลือ

ยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จํานวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรับงวดบัญชี

กอนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของรายการที่เปนองคประกอบในสวนของเจาของ

ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดง

เปนขอมูลเปรียบเทียบ ซึ่งโดยปกติจะเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด อยางไรก็ตาม 

รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองคประกอบอื่นๆ ของสวนของเจาของได (เชน เพื่อปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงวดบัญชีกอน เชน สรุปขอมูล

การเงินในอดีตจะไดรับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเทาที่จะทําไดเชนเดียวกัน

27. หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวดกอนๆ ได 

เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมตองวดกอนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีได ตามที่กลาวในยอหนาที่ 25 กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตาม

วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับตั้งแตงวดลาสุดที่สามารถปฏิบัติได ดังนั้น กิจการจึงไมตองคํานึงถึง

สวนของรายการปรับปรุงสะสมตอสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของที่เกิดขึ้นกอนวันดังกลาว

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบัญชีแมวากิจการจะไม

สามารถใชนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีกอนๆ ในทางปฏิบัติได ยอหนาที่ 50-53 

ไดกําหนดแนวปฏิบัติเมื่อกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับงบการเงิน

งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปดเผยขอมูล

28. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทําใหเกิดผลกระทบตองวด
บัญชีปจจุบันหรืองวดบัญชีกอน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุง
ผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้นมีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูล  
ทุกขอดังตอไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
28.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง

เปลี่ยนแปลง 
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
28.5 ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดตอไป 
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28.6 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน
หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
28.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
28.6.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
28.7 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ
28.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนด

ไวในยอหนาที่ 19.1 และ 19.2 สําหรับงบการเงินงวดกอนแตละงวด หรืองวดกอน
งวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของ
เงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและ
อยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชี
ปจจุบัน หรืองวดบัญชีกอน ผลกระทบดังกลาวจะมีผลตองวดบัญชีนั้นๆ เวนแตจะไมสามารถ
ทําไดในทางปฏิบัติที่จะระบุจํานวนเงินที่ตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบตองวดบัญชี
ในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือและเกี่ยวของ

กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร
29.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก

สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
29.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ และ
29.3.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
29.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําได

ในทางปฏิบัติ และ
29.5 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงิน

งวดกอน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งกอนงบการเงินงวดที่นําเสนอได กิจการตองเปดเผย
สถานการณที่นําไปสู  การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกลาวและรายละเอียดวาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใดและอยางไร
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งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก

30. เมื่อกิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ประกาศใชแลว แตยังไมมี
ผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
30.1 ขอเท็จจริงที่กิจการยังไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวมา

ถือปฏิบัติ 
30.2 ขอมูลที่ทราบหรือขอมูลที่ประมาณไดอยางสมเหตุสมผลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล

กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติ 
ตองบการเงินของกิจการในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ

31. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 30 ใหกิจการพิจารณาเปดเผย

31.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ยังไมนํามาถือปฏิบัติ

31.2 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง

จะเกิดขึ้น

31.3 วันที่ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช

31.4 วันที่ที่กิจการคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเริ่มถือปฏิบัติ

31.5 ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

31.5.1 คําอธิบายถึงผลกระทบตองบการเงินของกิจการที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ 

31.5.2 หากไมทราบหรือไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

อยางสมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
32. เนื่องจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคารายการ

หลายรายการในงบการเงินไดอยางแมนยํา การประมาณการดังกลาวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ 

ซึ่งอยูบนพื้นฐานของขอมูลลาสุดที่นาเชื่อถือที่มีอยู ตัวอยางของรายการบัญชีที่ทําใหกิจการตองใช

การประมาณการ ไดแก

32.1 หนี้สงสัยจะสูญ

32.2 สินคาลาสมัย

32.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

32.4 อายุการใหประโยชนของสินทรัพย หรือรูปแบบของการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยที่มีการเสื่อมคา และ 

32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน       

33. การประมาณการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน

สูญเสียความนาเชื่อถือ
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34. กิจการอาจตองทบทวนการประมาณการที่มีอยูเดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการ 

ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือกิจการไดรับขอมูลใหมหรือมีประสบการณเพิ่มเติมจากเดิม รายการ

ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไมเกี่ยวกับงบการเงินงวดกอนและไมถือเปนการ

แกไขขอผิดพลาด

35. การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลคาถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และไมถือเปน

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณีที่เปนการยากที่จะแยกความแตกตางวาเปน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ใหถือวา

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

36. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 37 กิจการตองรับรู
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในกําไรหรือขาดทุนตามขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
36.1 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้น

มีผลกระทบตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว
36.2 สําหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดตอ ๆ ไป หากการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดดังกลาว

37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย 
หนี้สิน หรือรายการในสวนของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หนี้สินหรือรายการในสวนของเจาของที่เกี่ยวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

38. การรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

หมายถึง การนําการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณหรือ

สถานการณอื่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง

งวดเดียว หรืออาจมีผลตอกําไรหรือขาดทุนของทั้งงวดบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี

ตอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน

เพียงงวดเดียว จึงรับรูในงวดบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช

งานของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่มี

การเสื่อมคาจะมีผลกระทบตอทั้งงวดบัญชีปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีในอนาคต 

แตละงวดตามอายุการใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เหลืออยู ทั้งสองกรณี กิจการตองรับรูผล

ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตองวดบัญชีปจจุบันเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีปจจุบัน 

สวนผลกระทบ (ถามี) ที่มีตองวดบัญชีตอไปจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีที่เกี่ยวของ

ในอนาคต
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การเปดเผยขอมูล

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบันหรือคาดวาจะมีผลกระทบตอ
งวดบัญชีตอไป เวนแตไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได

40. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

ขอผิดพลาด
41. ขอผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรู  การวัดมูลคา การนําเสนอขอมูลหรือการเปดเผย

องคประกอบของงบการเงิน งบการเงินถือวาไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหากงบการเงินนั้น 

มีขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญหรือมีขอผิดพลาดที่ไมมีสาระสําคัญแตเกิดขึ้นอยางจงใจเพื่อทําให 

งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝายบริหาร

ตองการ กิจการอาจพบขอผิดพลาดของงวดปจจุบันและแกไขทันกอนที่งบการเงินจะไดรับการ

อนุมัติเผยแพร อยางไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปจจุบัน

ในงวดบัญชีถัดไปและขอผิดพลาดเหลานี้จะถูกแกไขโดยปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูล

เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูยอหนาที่ 42-47)

42. ยกเวนขอจํากัดที่กลาวไวในยอหนาที่ 43 กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของ
งวดกอนโดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากที่พบ
ขอผิดพลาดโดย
42.1 ปรับงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวาขอผิดพลาดได

ถูกแกไขในงวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
42.2 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน 
และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได

43. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
ในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือ
ไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได

44. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวด  
ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุง
ยอดยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)
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45. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันที่เกิดจาก
ขอผิดพลาดที่มีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ได  กิจการตองแกไขขอผิดพลาด
โดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ

46. การแกไขขอผิดพลาดของงวดบัญชีกอนจะไมรวมอยู ในกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชี

ที่พบขอผิดพลาด กิจการตองปรับยอนหลังขอมูลงวดกอนที่นําเสนอ รวมทั้งขอมูลทางการเงินใน

อดีตโดยสรุป โดยปรับยอนหลังใหไกลที่สุดเทาที่จะทําไดในทางปฏิบัติ  

47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของขอผิดพลาด (เชน การนํานโยบายการบัญชี 

มาปฏิบัติไมถูกตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 กิจการตองใช

วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดย

ไมตองคํานึงถึงผลกระทบสะสมที่ตองปรับปรุงกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ

ในสวนที่เกิดกอนวันดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่กิจการ

ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดกอน ๆ ไดไวในยอหนาที่ 50-53 

48. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ

ทางบัญชี มีลักษณะเปนการประมาณการที่อาจตองมีการทบทวนเมื่อกิจการไดรับขอมูลเพิ่มเติม 

ตัวอยางเชน ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่มีความไมแนนอนไมถือเปน

การแกไขขอผิดพลาด

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน

49. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
49.1 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดที่นําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงิน

ของรายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได 
49.2.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ 
49.2.2 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดหากกิจการตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
49.3 จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดง

เปรียบเทียบ
49.4 หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอน

งวดใดงวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไข
ดังกลาวและรายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและกรณีที่ไมสามารถปรับ
งบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ

50. ในบางสถานการณ เปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะปรับปรุงขอมูลสําหรับงวดกอนๆ ที่แสดง

เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมได

จัดเก็บขอมูลในงวดกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได 

(รวมถึงในยอหนาที่ 51-53 เกี่ยวกับการเปลี่ยนทันทีเปนตนไปกับงวดบัญชีกอนๆ) หรือไม

สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนได และอาจเปนไปไมได

ที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม

51. บอยครั้งที่กิจการจําเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบัญชีสําหรับองคประกอบ

ของงบการเงินที่รับรูหรือเปดเผยที่ เกี่ยวของกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น

การประมาณการตองอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจ

ทําไดยากสําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือ การปรับงบการเงิน

ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปนานขึ้นหลังจาก

รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นที่ไดรับผลกระทบเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของ

การประมาณการที่เกี่ยวของกับงวดกอน ยังคงเหมือนกับการประมาณการสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของการประมาณการที่ เกี่ยวของกับงวดกอนยังคงเหมือนกับ

วัตถุประสงคของการประมาณการที่ทําในงวดปจจุบัน เพื่อใหสะทอนถึงรายการคา เหตุการณหรือ

สถานการณอื่นที่เกิดขึ้น

52. ดังนั้น ในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

กิจการตองจําแนกขอมูลซึ่ง

52.1 ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู ณ วันที่รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นได

เกิดขึ้น และ

52.2 ขอมูลที่ควรมีอยู ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดกอนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร 

จากขอมูลอื่น สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน 

(เชน การประมาณมูลคายุติธรรมที่ไมไดอิงจากราคาที่หาไดหรือขอมูลที่หาได) เมื่อการนํานโยบาย

การบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับงบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มี

นัยสําคัญ ซ่ึงเปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลดังกลาว ใหถือวาการใชนโยบายการบัญชีใหมยอนหลังหรือ

การแกไขขอผิดพลาดยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

53. กิจการตองไมใชขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ หรือในการ

แกไขขอผิดพลาดของงวดกอน ไมวาจะเปนการตั้งขอสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผูบริหารในงวด

กอนหรือประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลคาหรือเปดเผยในงวดกอน ตัวอยางเชน หากกิจการแกไข

ขอผิดพลาดในงวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินที่เคยจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจน

ครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
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(เมื่อมีการประกาศใช) กรณีดังกลาวไมไดเปนการเปลี่ยนเกณฑการวัดมูลคาสําหรับงวดบัญชีนั้น

หากฝายบริหารของกิจการไดตัดสินใจที่จะไมถือสินทรัพยดังกลาวจนครบกําหนดในเวลาตอมา ใน

กรณีนี้กิจการไมสามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยทางการเงินในงบการเงินงวดกอนที่ไดจัดเงิน

ลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดได นอกจากนี้สําหรับกรณีการปรับงบการเงิน

ยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลาปวยของพนักงานตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงินของหนี้สิน

ที่บันทึกไมไดคํานึงถึงการระบาดของไขหวัดใหญ ซึ่งเปนเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นในงวดตอมา

หลังจากที่อนุมัติใหออกงบการเงินของงวดกอนแลวการปรับขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดกอนที่

ตองอาศัยประมาณการที่มีนัยสําคัญ ไมทําใหการปรับปรุงหรือการแกไขขอมูลเปรียบเทียบ

ขาดความนาเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
54. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

56. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

ตัวอยางที่ 1 การปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับขอผิดพลาด
1.1 ในระหวางป 25X2 บริษัท เบตา จํากัด พบวามีบางผลิตภัณฑที่ไดทําการขายในป 25X1 แลว

แตยังบันทึกเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เปนจํานวน 6,500 บาท

1.2 บริษัท เบตา จํากัด ไดบันทึกบัญชีสําหรับป 25X2 โดยบันทึกขายจํานวน 104,000 บาท ตนทุน

ขายจํานวน 86,500 บาท (ซึ่งรวมขอผิดพลาดสําหรับสินคาคงเหลือตนงวดจํานวน 6,500 บาท) 

และภาษีเงินไดจํานวน 5,250 บาท

1.3 ในป 25X1 บริษัท เบตา จํากัด ไดรายงานไวดังนี้

บาท      

ขาย 73,500

ตนทุนชาย (53,500)

กําไรกอนภาษีเงินได 20,000

ภาษีเงินได (6,000)

กําไร 14,000

1.4 ป 25X1 บริษัทมีกําไรสะสมตนงวดจํานวน 20,000 บาท และมีกําไรสะสมปลายงวดจํานวน 34,000 บาท

1.5 อัตราภาษีเงินไดของบริษัท เบตา จํากัด เทากับรอยละ 30 สําหรับป 25X2 และ 25X1 และไมมี

รายไดและคาใชจายอ่ืนๆ แลว

1.6 บริษัท เบตา จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 5,000 บาท และไมมีสวนประกอบอื่นในสวนของ

เจาของ นอกจากกําไรสะสม หุนทุนไมไดออกจําหนายแกบุคคลทั่วไป และไมมีการเปดเผยในเรื่อง

กําไรตอหุน

บริษัท เบตา จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)

(ปรับปรุงใหม)

25X2 25X1

บาท บาท

ขาย 104,000 73,500

ตนทุนขาย (80,000) (60,000)

กําไรกอนภาษีเงินได 24,000 13,500

ภาษีเงินได (7,200) (4,050)

กําไร 16,800 9,450
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บริษัท เบตา จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หุนสามัญ กําไร

สะสม

รวม

บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 5,000 20,000 25,000

กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 - ปรับปรุงใหม -   9,450 9,450

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 5,000 29,450 34,450

กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 - ปรับปรุงใหม - 16,800 16,800

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 5,000 46,250 51,250

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

1. มีสินคาบางรายการไดถูกจําหนายในป 25X1 แตยังรวมเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

25X1 จํานวน 6,500 บาท งบการเงินสําหรับป 25X1ไดถูกปรับปรุงใหมเพื่อแกไขขอผิดพลาดนี้ 

โดยไมมีผลกระทบตองบการเงินป 25X2  ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินนี้เปนดังนี้ 

ผลกระทบ      

ป 25X1

บาท

ตนทุนขายเพิ่มขึ้น      (6,500)

คาใชจายภาษีเงินไดลดลง        1,950

กําไรลดลง      (4,550)

สินคาคงเหลือลดลง      (6,500)

ภาษีเงินไดคางจายลดลง 1,950

สวนของเจาของลดลง      (4,550)

ตัวอยางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการถือปฏิบัติยอนหลัง
(ตัวอยางนี้ไมใช)
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ตัวอยางที่ 3 การเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อการ
ถือปฏิบัติยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

3.1 ในระหวางป 25X2 พบวาบริษัท เดลตา จํากัดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการ

คํานวณคาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามตามวิธีแยกสวนประกอบ 

(component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม

3.2 กอนป 25X2 การบันทึกสินทรัพยของบริษัท เดลตา จํากัด นั้นไมมีรายละเอียดที่เพียงพอในการ

ปฏิบัติตามวิธีแยกสวนประกอบอยางครบถวน ณ สิ้นป 25X1 ผูบริหารวาจางวิศวกรในการสํารวจ

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับสวนประกอบตาง ๆ ของสินทรัพยและมูลคายุติธรรม อายุการใชงาน 

ประมาณการมูลคาคงเหลือ และจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา ณ ตนป 25X2 อยางไรก็ตาม 

การสํารวจดังกลาวไมไดใหหลักการที่เพียงพอที่สามารถเชื่อถือไดสําหรับประมาณการตนทุน

สําหรับสวนประกอบตางๆ ซึ่งไมมีการแยกบันทึกมาตั้งแตตน และรายการที่บันทึกอยูกอนที่จะทํา

การสํารวจก็ไมสามารถใหขอมูลที่จะแยกโครงสรางได

3.3 ผูบริหารของบริษัท เดลตา จํากัด พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับ 2 วิธีสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งผูบริหารดังกลาวพิจารณาแลวพบวาไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

สําหรับการนําวิธีแยกสวนประกอบไปใชปรับปรุงยอนหลัง ดังนั้นผูบริหารไดสรุปวาบริษัท เดลตา 

จํากัด จะใชนโยบายการบัญชีใหมเปนการเปลี่ยนทันทีตั้งแตป 25X2 เปนตนไป

3.4 ขอมูลเพิ่มเติม

อัตราภาษีเงินไดของ เดลตา เทากับรอยละ 30 

บาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ ปสิ้นสุด 25X1

ตนทุน 25,000

คาเสื่อมราคา (14,000)

มูลคาตามบัญชี 11,000

การเปลี่ยนทันทีของคาเสื่อมราคาสําหรับป 25X2  (ตามวิธีเดิม) 1,500

ขอมูลบางสวนจากทางการสํารวจทางวิศวกรรม

การประเมินมูลคา 17,000

การประมาณมูลคาคงเหลือ 3,000

อายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพย (ป) 7

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับป 25X2 (ตามวิธีใหม) 2,000



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 25/25

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)

ตั้งแตป 25X2 เปนตนมา บริษัท เดลตา จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณ 

คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใหเปนไปตามวิธีแยกสวนประกอบ (component approach) 

ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม ผูบริหารของบริษัทเห็นวานโยบายดังกลาวสามารถให

ขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากใหความถูกตองในสวนประกอบของที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ รวมทั้งยังใหมูลคาที่เปนปจจุบัน กิจการไดใชนโยบายดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปน

ตนไปตั้งแตป 25X2 เนื่องจากบริษัทไมสามารถประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว

เพื่อใชปรับปรุงยอนหลัง หรือเปลี่ยนทันทีกอนหนานี้ ดังนั้น การใชนโยบายการบัญชีนี้จึงไมมีผลกระทบ

กับงบการเงินปกอน โดยผลกระทบดังกลาวสําหรับปปจจุบัน ทําใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ ณ วันตนป 25X2 เพิ่มขึ้นจํานวน 6,000 บาท ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตนงวดเพิ่มขึ้นจํานวน 

1,800 บาท สวนเกินมูลคาจากการตีราคาสินทรัพย ณ วันตนปเกิดขึ้น จํานวน 4,200 บาท คาเสื่อม

ราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 500 บาท และคาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 150 บาท
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 10 : Events After the Reporting Period 
(Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติ

ในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณภายหลัง

วันที่ในงบดุล และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน

บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

นี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควร

ใหปรับปรุงใหม เนื่องจากยังคงมีขอสงสัยและขอวิจารณมาตรฐานโดยผูกํากับดูแลหลักทรัพย 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และฝายอื่นที่สนใจ โดยวัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เพื่อใหลด

หรือกําจัดทางเลือก ลดความซ้ําซอนและความขัดแยงภายในมาตรฐานเพื่อจัดการกับปญหา

ที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกันและเพื่อปรับปรุงเรื่องอื่นดวย

บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน

วัตถุประสงค

1.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1.1 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองนําเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุง

รายการในงบการเงิน และ

1.2 เพื่อกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินและ

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง

หากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ใหเห็นวาขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง

ไมเหมาะสม

ขอบเขต

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับเหตุการณ 
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คํานิยาม

3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ไมวาเหตุการณ
นั้นจะเปนไปในทางดีหรือไมดี เหตุการณดังกลาว
สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

1) เหตุการณที่เปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมี
อยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง) และ

2) เหตุการณที่ชี้ ให เห็นวาสถานการณไดเกิดขึ้น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง)
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4. ขั้นตอนที่เกี่ยวของในการอนุมัติใหออกงบการเงินจะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางการบริหาร 

ขอบังคับและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดทําและสรุปงบการเงิน

5. ในบางกรณี กิจการถูกกําหนดใหนําเสนองบการเงินเพื่อใหผูถือหุนอนุมัติหลังจากที่มีการออก 

งบการเงินแลว ในกรณีดังกลาว ถือวามีการอนุมัติใหออกงบการเงิน ณ วันที่ออกงบการเงิน 

มิใชวันที่ผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน

ตัวอยาง

วันที่  28 กุมภาพันธ  25x2 ฝ ายบริหารของกิจการไดจัดทําร างงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แลวเสร็จ 

วันที่ 18 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนงบการเงินและอนุมัติใหออกงบการเงิน 

วันที่ 19 มีนาคม 25x2 กิจการไดประกาศกําไรของกิจการและขอมูลทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอื่นๆ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออก)   

6. ในบางกรณี ฝายบริหารของกิจการถูกกําหนดใหออกงบการเงินเพื่อใหคณะกรรมการกํากับดูแล 

(ที่ประกอบดวยผูที่ไมใชกรรมการบริหารเทานั้น) อนุมัติ ในกรณีดังกลาวถือวามีการอนุมัติใหออก

งบการเงินเมื่อฝายบริหารอนุมัติใหออกงบการเงินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการดังกลาว

ตัวอยาง

วันที่  18 มีนาคม 25x2 ฝายบริหารของกิจการไดอนุมัติใหออกงบการเงินเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลดังกลาวประกอบดวยผูที่ไมใช

กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผูมีสวนไดเสียจากภายนอก 

วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กํากับดูแลไดอนุมัติงบการเงิน 

วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกลาวไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอื่น 

วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกในวันที่ 18 มีนาคม 25x2 (วันที่ฝายบริหารอนุมัติใหออก             
งบการเงินเพื่อเสนอตอคณะกรรมการที่กํากับดูแล)
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7. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ

ใหออกงบการเงิน แมวาเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูลทางการเงิน

อื่นใหสาธารณชนทราบ

การรับรูรายการและการวัดมูลคา

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง

8. กิจการตองปรับปรุงจํานวนที่รับรู ในงบการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลัง 
รอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง  

9. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทําใหกิจการ

ตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูไวในงบการเงิน หรือตองรับรูรายการที่ไมเคยรับรูมากอนมีดังตอไปนี้

9.1  คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันวากิจการมีภาระ

ผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ใหกิจการปรับปรุงจํานวนประมาณการ

ที่เกี่ยวของกับคดีความในศาลที่รับรูไวกอนหนานี้ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย

ที่อาจเกิดขึ้น หรือรับรูประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม กิจการมิใชเพียงเปดเผยหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นเทานั้น เนื่องจากคําพิพากษาของศาลใหหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถนําไป

พิจารณาตามยอหนาที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

9.2  ขอมูลที่ ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ ให เห็นวาสินทรัพย เกิดการดอยคา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูไวสําหรับ

สินทรัพยจําเปนตองปรับปรุง ตัวอยางเชน 

9.2.1 การลมละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเปน

การยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น และ

9.2.2 การขายสินคาคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจใหหลักฐานเกี่ยวกับมูลคา

สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.3 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับตนทุนของสินทรัพยที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทน

จากสินทรัพยที่ขายกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

9.4 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัส 

หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานที่จะตองจายสวนแบงกําไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณกอนวัน
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สิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19 เรื่ อง ผลประโยชน

ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 
9.5 การพบการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

10. กิจการตองไมปรับปรุงจํ านวนที่ รับรู ในงบการเงินเพื่อสะทอนถึ งเหตุการณภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

11. ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง ไดแก การลดลงของราคา

ตลาดของเงินลงทุนระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

โดยปกติการลดลงของราคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป ดังนั้น กิจการ

ตองไมปรับปรุงจํานวนเงินลงทุนที่รับรูไวในงบการเงิน ในทํานองเดียวกัน กิจการตองไมปรับปรุง

จํานวนเงินลงทุนที่ เปดเผยไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน แมวากิจการ

อาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 21

เงินปนผล

12. หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือตราสารทุน (ดูคํานิยามของคําวา “ตราสารทุน”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองไมรับรู
เงินปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

13. ถามีการประกาศจายเงินปนผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แตกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออก 

งบการเงิน เงินปนผลดังกลาวตองไมรับรู เปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจาก

เงินปนผลดังกลาวไมเปนภาระผูกพัน ณ เวลาดังกลาว เงินปนผลดังกลาวตองเปดเผยไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน 

การดําเนินงานตอเนื่อง

14. กิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง หากภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ฝายบริหารของกิจการตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงาน หรือฝายบริหาร
จําเปนตองเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงานเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถทําได
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15. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เสื่อมลงภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจชี้ใหเห็นถึง 

ความจําเปนที่จะตองทบทวนขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องที่กิจการใชวายังเหมาะสม

อยูหรือไม หากขอสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องไมเหมาะสมที่กิจการจะใชอีกตอไป 

ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกวางจนทําใหมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปลี่ยนเกณฑ

การบันทึกบัญชีที่ใชอยูใหมีหลักการพื้นฐานตางไปจากเดิม มากกวาที่จะปรับปรุงจํานวนที่รับรูไว

ตามเกณฑการบันทึกบัญชีเดิม

16. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุเปนการเฉพาะ

ใหกิจการตองเปดเผยขอมูล เมื่อเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

16.1 กิจการไมไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง 

16.2 ฝายบริหารของกิจการทราบถึงความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณหรือ

สถานการณที่อาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการ

ในการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการตองเปดเผยขอมูลเหตุการณหรือสถานการณดังกลาว

แมวาอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปดเผยขอมูล

วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน  

17. กิจการตองเปดเผยวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน และผูใหการอนุมัติงบการเงิน 
หากผูเปนเจาของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากที่ไดมีการออก 
งบการเงินแลว กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

18. เปนสิ่งสําคัญที่ผูใชงบการเงินควรทราบวามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้น

จะไมสะทอนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกลาว

การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน

19. หากกิจการไดรับขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับสถานการณที่มีอยู ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยที่เกี่ยวของกับสถานการณดังกลาว
ใหเปนปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมา

20. ในบางกรณี กิจการจําเปนตองปรับขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินใหเปนปจจุบันเพื่อสะทอนถึงขอมูล

ที่ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แมวาขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการไดรับรู

ไวในงบการเงินก็ตาม ตัวอยางของกรณีที่ทําใหกิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยไวใหเปนปจจุบัน 

ไดแก  กรณีที่กิจการไดรับหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนือจากการที่กิจการตองพิจารณาวาจะรับรู
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนประมาณการหนี้สินในงบการเงินหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน 

(ตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ

หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) หรือไม กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนปจจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับมาใหมนั้น

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

21. เมื่อเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไมเปดเผย
ขอมูลสามารถทําใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ดังนั้น 
กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปนสาระสําคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณดังกลาว 
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่ว ากิจการไมสามารถประมาณ 

ผลกระทบดังกลาวได

22. ตัวอยางตอไปนี้ เปนเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง แตโดยปกติ

มีผลทําใหมีการเปดเผยขอมูล

22.1 การรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งกําหนดใหกิจการตอง

เปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะในกรณีดังกลาว) หรือการจําหนายบริษัทยอยที่สําคัญ

22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน 

22.3 การซื้อสินทรัพยที่สําคัญ การจัดประเภทสินทรัพยเปนถือไวเพื่อขายตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก การจําหนายสินทรัพยอื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืน

หรือยึดสินทรัพยที่สําคัญ

22.4 ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สําคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

22.5 การประกาศหรือการเริ่มตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสรางที่สําคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ที่อาจเกิดขึ้น)
22.6 รายการเกี่ ยวกับหุนสามัญและตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญที่สํ าคัญภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน 

กําหนดใหกิจการเปดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการดังกลาว นอกเหนือจากกรณีที่รายการ

ดังกลาวเกี่ยวของกับการตั้งขึ้นเปนทุน หรือการใหหุนโบนัส การแตกหุน หรือการรวมหุน
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ซึ่งถูกกําหนดใหตองมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง กําไรตอหุน)

22.7 การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่ไมเปนปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสินทรัพยหรือ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

22.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือมีการประกาศภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สินทรัพย

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เรื่อง ภาษีเงินได)

22.9 การเกิดการใหคํามั่นสัญญาหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสําคัญ เชน การค้ําประกัน

ที่มีนัยสําคัญ และ

22.10 การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันถือปฏิบัติ

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ

ภายหลังวันที่ในงบดุล 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

สัญญากอสราง

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี.

ระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.11 Construction Contracts (Bound 

volume 2009))

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2552) ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2550)
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สารบัญ

ยอหนาที่
วัตถุประสงค
ขอบเขต 1-2
คํานิยาม 3-6
การรวมและการแยกสัญญากอสราง 7-10
รายไดคากอสราง 11-15
ตนทุนการกอสราง 16-21
การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง 22-35
การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 36-37
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 38
การเปดเผยขอมูล 39-45
วันถือปฏิบัติ 46
ภาคผนวก

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี

การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่  1 ถึง 46 ทุกยอหนามีความสําคัญเท ากัน 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง

วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายไดและตนทุนของ

สัญญากอสราง ประเด็นหลักทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญากอสรางคือ การปนสวนรายไดและตนทุนใหกับ

งวดบัญชีที่มีการกอสรางเนื่องจากลักษณะของงานกอสรางสวนใหญมีวันที่เริ่มตนกอสรางกับวันที่สิ้นสุด

การกอสรางตางงวดบัญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชเกณฑการรับรูรายการตามที่ระบุไวในแมบท

การบัญชีเพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นเปนรายได

และคาใชจายไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดใหแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับเกณฑการรับรูรายการดังกลาว

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญากอสรางในงบการเงิน
ของกิจการที่รับงานกอสราง

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญา

กอสราง

คํานิยาม
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพย
รายการเดียว หรือกอสรางสินทรัพยหลาย
รายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิด หรือตอง
พึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและ
หนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชน
ขั้นสุดทาย

สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งมีการตกลงดวยราคาคงที่
หรือดวย อัตราคงที่ตอหนวยของผลผลิตซึ่ง
ระบุไวในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่
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ตกลงกันขึ้นอยูกับการ เปลี่ยนแปลงของตนทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งกิจการจะไดรับคืนตนทุน
ตามที่ตกลงกันบวกสวนเพิ่มซึ่งสวนเพิ่มนั้น
กําหนดเปนอัตรารอยละของตนทุนดังกลาว
หรือเปนจํานวนคงที่

4. สัญญากอสรางอาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยเพียงรายการเดียว เชน สะพาน ตึก เขื่อน 

ทอสงน้ํามัน ถนน เรือ หรืออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธ

กันอยางใกลชิดหรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงค

ในการใชประโยชนขั้นสุดทาย ตัวอยางเชน สัญญากอสรางโรงกลั่นน้ํามันและสัญญากอสราง

โรงงานและอุปกรณหลายรายการซึ่งมีความสัมพันธกัน

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้

5.1 สัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพย เชน สัญญาวาจาง

ผูจัดการโครงการ หรือสถาปนิก

5.2 สัญญาการซอมบํารุงหรือการรื้อถอนสินทรัพยและสัญญาฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลัง

การรื้อถอนสินทรัพย

6. สัญญากอสรางทําไดในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสัญญากอสราง 2 ลักษณะ 

คือ สัญญาราคาคงที่และสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม สัญญากอสรางบางสัญญาอาจมีลักษณะ

ผสมของทั้งสองลักษณะ เชน สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มซึ่งกําหนดราคาไวไมใหสูงเกินกวาราคา

ที่ไดตกลงกันไว ในสถานการณดังกลาวกิจการจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขทุกขอตามที่ระบุไวใน

ยอหนาที่ 23 และ 24 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย  

การรวมและการแยกสัญญากอสราง
7. ตามปกติ ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชปฏิบัติกับสัญญากอสรางแตละสัญญา

แยกจากกัน อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณ กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชปฏิบัติ

กับสวนประกอบตางๆ ที่สามารถระบุแยกออกมาไดของสัญญาหรือกลุมของสัญญาเพื่อแสดง

ใหเห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุมของสัญญากอสราง

8. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการ
ใหถือเสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
8.1 สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน
8.2 สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูวาจาง

สามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได
8.3 ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได
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9. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับ
ผูวาจางเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
9.1 สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
9.2 สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวน

หนึ่งของโครงการเดียวซึ่งมีอัตรากําไรรวมกัน
9.3 การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับ

ตอเนื่องกัน

10. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูวาจางหรืออาจมีการแกไขเพื่อใหผูวาจางวาจางกิจการให
กอสรางสินทรัพยเพิ่มเติมได สินทรัพยที่สรางเพิ่มเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเสมือนวาเปน
สัญญากอสรางแยกตางหาก เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
10.1 สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิม

ไมวาจะเปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน
10.2 การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายไดคากอสราง
11. รายไดคากอสรางประกอบดวย

11.1 จํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา และ
11.2 จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน

การเรียกรองคาชดเชย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
11.2.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได
11.2.2 สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

12. กิจการตองวัดมูลคารายไดคากอสรางดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือที่คางรับ 

การวัดมูลคาของรายไดจะถูกกระทบจากความไมแนนอนตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับผลของเหตุการณ

ในอนาคต กิจการจึงตองทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือเมื่อความไมแนนอนนั้น

หมดไป ดังนั้น จํานวนรายไดคากอสรางในแตละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอยางตอไปนี้

12.1 กิจการและผูวาจางอาจตกลงดัดแปลงงานหรือตกลงเกี่ยวกับคาเสียหายที่ทําใหรายได

คากอสรางในงวดตอมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา

12.2 จํานวนรายไดที่ตกลงไวตามสัญญาราคาคงที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน 

ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา

12.3 จํานวนรายไดคากอสรางอาจลดลงเนื่องจากคาปรับที่เกิดจากความลาชาซึ่งเปนความผิด

ของกิจการที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา

12.4 สัญญาราคาคงที่กําหนดจากราคาคงที่ตอหนวยของผลผลิตซึ่งทําใหรายไดคากอสราง

เพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนหนวยของผลผลิตเพิ่มขึ้น
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13. การดัดแปลงงานตามคําสั่งของผูวาจางจะทําใหขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทํา

ใหรายไดคากอสรางเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ

การออกแบบของสินทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับ

การดัดแปลงงานจะรวมเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

13.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะอนุมัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายไดที่เกิด

จากการดัดแปลงนั้น

13.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ

14. คาชดเชย หมายถึง จํานวนที่กิจการจะเรียกเก็บจากผูวาจางหรือบุคคลที่สามเพื่อเรียกคืนตนทุน

ที่ ไมไดรวมอยูในราคาตามสัญญาคาชดเชยอาจเกิดจากผูว าจางทําใหการกอสรางลาชา

ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ใช หรือในการออกแบบ หรือเกิดจากการดัดแปลงงาน

ที่ยังมีขอโตแยงกันอยู การวัดมูลคาของจํานวนรายไดที่เกิดขึ้นจากคาชดเชยมีความไมแนนอนสูง

และมักขึ้นอยูกับผลของการเจรจา ดังนั้น กิจการจะรวมคาชดเชยเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อ

เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

14.1 มีการเจรจาถึงขั้นตกลงซึ่งทําใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะรับผิดชอบตอ

การเรียกรองนั้น

14.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผูวาจางจะยอมรับจํานวนเงินนั้นและเปนจํานวนเงินที่

สามารถวัดมูลคาที่ผูวาจางจะรับผิดชอบไดอยางนาเช่ือถือ

15. จํานวนที่จายใหเพื่อจูงใจ หมายถึง จํานวนเพิ่มเติมที่กิจการไดรับหากผลงานเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนดไวหรือสูงกวา ตัวอยางเชน สัญญาอาจระบุใหมีการจายเงินจูงใจแกกิจการหากงาน

กอสรางแลวเสร็จกอนสัญญา กิจการจะรวมเงินจูงใจเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตาม

เงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

15.1 งานกอสรางแลวเสร็จจนถึงขั้นที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ผลงานจะเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนดไวหรือสูงกวา

15.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนเงินที่จายใหเพื่อจูงใจไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนการกอสราง

16. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้ 
16.1 ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา
16.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยทั่วไปซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา
16.3 ตนทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผูวาจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง

17. ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญารวมถึงรายการตอไปนี้

17.1 ตนทุนคาแรงงานและคาควบคุมงานที่เกิดขึ้น ณ สถานที่กอสราง

17.2 ตนทุนวัสดุที่ใชในการกอสราง

17.3 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ใชในการกอสราง
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17.4 ตนทุนในการยายอาคาร เครื่องจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานที่กอสราง

17.5 ตนทุนในการเชาอาคารและอุปกรณ

17.6 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสัญญา

กอสราง

17.7 ประมาณการตนทุนในการแกไขและประกันผลงานซึ่งรวมถึงตนทุนในการรับประกัน

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

17.8 คาชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกรอง

รายไดที่กิจการไดรับจากผลพลอยไดซึ่งไมรวมอยูในรายไดคากอสรางอาจนําไปลดตนทุนขางตนได 

ตัวอยางเชน รายไดจากการขายวัสดุเหลือใชจากการกอสราง หรือจากการจําหนายอาคารและ

อุปกรณเมื่อสิ้นสุดสัญญากอสราง

18. ตนทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางโดยทั่วไปและสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางรวมถึง

รายการตอไปนี้

18.1 คาประกันภัย

18.2 ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซึ่งไมเกี่ยวของโดยตรงกับ

สัญญากอสราง

18.3 คาโสหุยการกอสราง

กิจการตองใชวิธีการปนสวนตนทุนที่เปนระบบและสมเหตุสมผลอยางสม่ําเสมอเพื่อปนสวนตนทุน

ทุกประเภทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เกณฑที่ใชในการปนสวนตองเปนเกณฑที่กําหนดจากระดับ

การดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการกอสราง คาโสหุยการกอสรางรวมถึงตนทุนในการจัดทํา

และประมวลผลคาแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโดยทั่วไป และสามารถปนสวนใหกับ

งานกอสรางยังรวมถึงตนทุนการกูยืมหากกิจการถือปฏิบัติตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามที่

ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

19. ตนทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู วาจางอาจรวมถึงตนทุนการบริหารทั่วไปและตนทุน

ในการพัฒนา ซึ่งตองเปนจํานวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

20. ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการกอสรางหรือไมสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางไดตองไมนําไปรวม

เปนตนทุนของสัญญากอสราง ตนทุนดังกลาวประกอบดวย

20.1 ตนทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา

20.2 ตนทุนในการขาย

20.3 ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา และ

20.4 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ไมไดใชงานซึ่งไมไดนํามาใชในงานกอสรางดังกลาว

21. ตนทุนการกอสรางรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางในชวงเวลาตั้งแตวันที่กิจการแนใจวา

ไดรับงานกอสรางจนกระทั่งงานกอสรางนั้นแลวเสร็จตามสัญญา อยางไรก็ตามตนทุนที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับสัญญากอสรางซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางจะถือเปนตนทุน 
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การกอสร างหากสามารถระบุแยกตนทุนดังกลาวไดอยางชัดเจน สามารถวัดมูลคาได

อยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับงานกอสรางนั้น ถากิจการ

เคยรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อประกันวากิจการจะไดรับงานกอสรางเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น 

หากในงวดตอมากิจการไดรับงานกอสรางนั้นกิจการตองไมนําตนทุนดังกลาวกลับมารวมเปน

ตนทุนการกอสราง

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง

22. เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรู
รายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและ
คาใชจายตามลําดับ โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาเปน
คาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36

23. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสราง
ตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
23.1 รายไดคากอสรางทั้งสิ้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
23.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ

งานกอสราง
23.3 ตนทุนการกอสรางที่จะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถ 

วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ 

23.4 ตนทุนที่ เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ ซึ่งทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริง
กับตนทุนที่ไดประมาณไว

24. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม กิจการจะสามารถประมาณผล
ของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
24.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ

กับงานกอสราง
24.2 ตนทุนที่ เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาได

อยางนาเชื่อถือ ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูวาจางไดหรือไม

25. การรับรูรายไดและคาใชจายโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญาเรียกวา 

วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ วิธีนี้เปนการจับคูรายไดคากอสรางกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น

ตามขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ซึ่งทําใหการรายงานเกี่ยวกับรายได คาใชจาย และกําไร

มีความสัมพันธกับอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ดังนั้น วิธีนี้จึงใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ

ขอบเขตของกิจกรรมตามสัญญากอสรางและผลงานที่ไดทําในระหวางงวด
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26. ภายใตวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ กิจการรับรูรายไดคากอสรางเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน

ในงวดบัญชีที่ทําการกอสราง โดยปกติ กิจการมักจะรับรูตนทุนการกอสรางเปนคาใชจายในกําไร

หรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ทําการกอสราง อยางไรก็ตาม ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาสวนที่

คาดวาจะสูงเกินกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้นตามสัญญา ใหรับรูเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวใน

ยอหนาที่ 36

27. กิจการอาจมีตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางที่ตองทําในอนาคต

ตนทุนการกอสรางดังกลาวใหรับรูเปนสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ

ตนทุนนั้นคืน จํานวนตนทุนดังกลาวนี้ถือเปนจํานวนเงินที่กิจการจะไดรับจากผูวาจาง และมักจัด

ประเภทเปนงานระหวางกอสราง

28. กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อมีความเปนไปได

คอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสรางนั้น อยางไรก็ตาม 

เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดซึ่งไดนําไปรวมเปนรายไดตาม

สัญญากอสรางและไดรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนไปแลว จํานวนเงินที่ไมสามารถเรียกเก็บ

ไดหรือจํานวนเงินที่ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายแทน

ที่จะนําไปปรับปรุงกับรายไดคากอสรางตามสัญญา

29. ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือภายหลังการทําสัญญาที่ระบุถึงรายการ

ทุกขอตอไปนี้

29.1 สิทธิตามกฎหมายของคูสัญญาแตละฝายในสินทรัพยที่กอสราง

29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน

29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน

ตามปกติ กิจการตองมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล 

เมื่อมีเหตุจําเปนกิจการตองทบทวนและปรับปรุงประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการ

กอสรางตามความคืบหนาของงานกอสราง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไมถือเปนเหตุ

ที่แสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลงานของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ

30. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถวัดผลของ

งานที่ทําไดอยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้

30.1 อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการ

ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น

30.2 การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว

30.3 การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จกับงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญาโดย

พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ

ทั้งนี้ คางวดงานและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ
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31. เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบัน ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนที่สะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ

เทานั้น ตัวอยางของตนทุนการกอสรางที่ตองไมนํามารวมเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก

31.1 ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกอสรางในอนาคต เชน ตนทุนของวัสดุ 

ที่ไดสงไปสถานที่กอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุที่ไดเตรียมไวเพื่อใชในงานกอสราง

แตยังไมไดนําไปใช เวนแตวัสดุดังกลาวไดจัดทําขึ้นหรือสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ

งานกอสรางนั้น

31.2 จํานวนที่จายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง

32. เมื่อกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
32.1 กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น และมีความเปนไปได

คอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
32.2 กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย

กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 36

33. ในชวงแรกของการกอสราง กิจการมักไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได

อยางนาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นคืน  

ดังนั้น กิจการตองรับรูรายไดเพียงไมเกินจํานวนตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งตองเปนจํานวนที่

สามารถเรียกคืนจากผูวาจางได เมื่อกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยาง

นาเชื่อถือจะไมมีการรับรูกําไร อยางไรก็ตาม แมวาผลของงานกอสรางไมสามารถประมาณไดอยาง

นาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาจะสูงกวา

รายไดทั้งสิ้นตามสัญญา ในกรณีนี้ ใหกิจการรับรูจํานวนที่สูงกวาดังกลาวเปนคาใชจายทันทีตามที่

ระบุไวในยอหนาที่ 36

34. กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางตามสัญญาที่ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกคืนจาก

ผูวาจางได เปนคาใชจายทันที ตัวอยางของสถานการณที่ ไมมีความเปนไปไดคอนขางแน

ในการเรียกคืนตนทุนที่เกิดขึ้นจากผูวาจางซึ่งกิจการอาจจําเปนตองรับรูเปนคาใชจายทันที ไดแก

34.1 สัญญาที่ไมมีผลบังคับตามกฎหมายอยางสมบูรณเนื่องจากมีขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับ

ความถูกตองของสัญญา

34.2 งานกอสรางตามสัญญาจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผลการตัดสินคดีหรือการตีความตาม

กฎหมาย

34.3 งานกอสรางเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน

34.4 ผูวาจางไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญากอสราง หรือ

34.5 กิจการไมสามารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญากอสรางได
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35. เมื่อความไมแนนอนซึ่งทําใหกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเชื่อถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 22 แทนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 32

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น

36. เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น 
กิจการตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที

37.  ขาดทุนดังกลาวตองพิจารณาโดยไมคํานึงวา

37.1  งานกอสรางตามสัญญาไดเริ่มแลวหรือไม

37.2  ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง หรือ

37.3  จํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสัญญากอสรางอื่น ซึ่งไมถือเปนสัญญากอสรางเดียว

ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 9

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
38. วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จตองใชจํานวนสะสมของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสราง

ในแตละงวดบัญชีกับประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญาของงวด

บัญชีปจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคากอสราง หรือตนทุน

การกอสราง หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลของงานกอสราง ใหถือเปน

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) ใหกิจการนําจํานวน

ประมาณการที่เปลี่ยนใหมมาพิจารณากําหนดจํานวนรายได และคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือ

ขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและงวดตอๆ ไป

การเปดเผยขอมูล
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้

39.1 จํานวนรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
39.2 วิธีที่ใชในการกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
39.3 วิธีที่ใชในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง

40. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําที่มีอยู ณ วัน
         สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

40.1 จํานวนรวมของตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน
40.2 จํานวนเงินรับลวงหนา
40.3 จํานวนเงินประกันผลงาน
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41. เงินประกันผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยังไมไดรับชําระ จนกวาจะเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของกับการจายเงินดังกลาวหรือจนกวาผูรับจางจะแกไขขอบกพรอง

ของงานกอสรางใหแลวเสร็จ เงินงวดที่ เรียกเก็บ หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางเรียกเก็บจาก

ผูวาจางสําหรับงานที่ไดทําแลวตามสัญญาไมวาจํานวนดังกลาว ผูวาจางจะไดจายแลวหรือไมก็ตาม 

เงินรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางไดรับกอนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกัน

42. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้ 
42.1 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา 

เปนสินทรัพยของกิจการ
42.2 จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา 

เปนหนี้สินของกิจการ

43. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวน

สุทธิของ

43.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย

43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ

สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญา ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวย

ขาดทุนที่รับรู) มีจํานวนเกินกวาเงินงวดที่เรียกเก็บ

44. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของ

44.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย

44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ

สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญาซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้น

บวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) 

45. กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดที่ระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดจากรายการ

ตาง ๆ เชน ตนทุนในการรับประกันผลงาน การเรียกรองคาเสียหาย คาปรับ หรือผลขาดทุนอื่น ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบัติ
46. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ไดจัดทําขึ้น
โดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

ก) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาราคาคงที่ดวยวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยใชอัตราสวนของ

ชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการชั่วโมงแรงงานทั้งสิ้นสําหรับงานกอสรางแตละงาน

กิจการรับรูรายไดคากอสรางตามสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มโดยใชตนทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวด

ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับคืนบวกสวนเพิ่มตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยใชอัตราสวนของตนทุนที่

เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น

ข) การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย
ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีหนึ่งในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางและเวลาที่ตอง

รับรูรายได คากอสรางและคาใชจาย (ดูยอหนาที่ 22 ถึง 35)

กิจการทําสัญญากอสรางสะพานแบบสัญญาราคาคงที่เปนจํานวน 9,000 ลานบาท ดังนั้นรายไดที่

ตกลงตามสัญญามีจํานวน 9,000 ลานบาท กิจการประมาณตนทุนการกอสรางเมื่อเริ่มทําสัญญาไว

เปนจํานวน 8,000 ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลาในการกอสราง 3 ป

เมื่อสิ้นปที่ 1 ประมาณการตนทุนการกอสรางของกิจการไดเพิ่มขึ้นเปน 8,050 ลานบาท

ในปที่ 2 ผูวาจางตกลงดัดแปลงงานตามสัญญาและเพิ่มรายไดคากอสรางใหอีกจํานวน 200 ลานบาท 

กิจการประมาณวาตนทุนการกอสรางในสวนที่ดัดแปลงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น 150 ลานบาท

เมื่อสิ้นปที่ 2 ตนทุนที่เกิดขึ้นไดรวมวัสดุที่เก็บไว ณ สถานที่กอสรางเพื่อใชในงานกอสรางในปที่ 3

จํานวน 100 ลานบาท

กิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยคํานวณจากอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นซึ่งเปนประมาณการครั้งลาสุด ตารางตอไปนี้แสดง

การสรุปผลขอมูลทางการเงินในระหวางงวดที่มีการกอสราง

หนวย : ลานบาท

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

จํานวนรายไดที่ตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา 9,000 9,000 9,000

จํานวนรายไดจากการดัดแปลงงานกอสราง - 200 200

จํานวนรายไดคากอสรางทั้งสิ้น 9,000 9,200 9,200

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 2,093 6,168 8,200

ตนทุนการกอสรางที่คาดวาจะตองจายจนกระทั่งงานแลวเสรจ็ 5,957 2,032 -
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น 8,050 8,200 8,200

ประมาณการกําไร 950 1,000 1,000

ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง 26% 74% 100%
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ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางสําหรับปที่ 2 (74%) กําหนดโดยการนําตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบันหักดวยตนทุนของวัสดุซึ่งเก็บไวที่สถานที่กอสรางเพื่อใชในปที่ 3 จํานวน 100 ลานบาท

จํานวนรายได ตนทุนการกอสราง และกําไรที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเปนเวลา 3 ป

มีดังนี้

หนวย : ลานบาท

จํานวนสะสม

จนถึงปจจุบัน

จํานวนที่รับรู

ในปกอนๆ

จํานวนที่รับรู

ในปปจจุบัน

ปที่ 1
รายได (9,000 x 26%) 2,340 - 2,340

ตนทุนการกอสราง (8,050 x 26%) 2,093 - 2,093

กําไร 247 - 247

ปที่ 2
รายได (9,200 x 74%) 6,808 2,340 4,468

ตนทุนการกอสราง (8,200 x 74%) 6,068 2,093 3,975

กําไร 740 247 493

ปที่ 3
รายได (9,200 x 100%) 9,200 6,808 2,392

ตนทุนการกอสราง 8,200 6,068 2,132

กําไร 1,000 740 260

ค) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง

บริษัทดําเนินการกอสรางมาจนถึงสิ้นปที่ 1 โดยตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นชําระเปนเงินสดและ

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจางและเงินรับลวงหนาไดรับชําระเปนเงินสด ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น

สําหรับสัญญากอสราง ข ค และ จ ไดรวมตนทุนของวัสดุที่ซื้อมาแตยังไมไดใชในงานกอสราง ผูวาจาง

ไดใหเงินลวงหนาแกกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญา ข ค และ จ ที่ยังไมไดเริ่มทําขอมูลสําหรับ

งานระหวางกอสรางทั้ง 5 สัญญาเมื่อสิ้นปที่ 1 มีดังนี้
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หนวย : ลานบาท

สัญญา

ก ข ค ง จ รวม
รายไดคากอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 145 520 380 200 55 1,300

ตนทุนการกอสรางที่รับรู (ยอหนา 22) 110 450 350 250 55 1,215

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่รับรู (ยอหนา 36) - - - 40 30 70

กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวด 110 510 450 250 100 1,420

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งรับรูเปน

คาใชจายในระหวางงวด (ยอหนา 22)

110 450 350 250 55 1,215

ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใน

อนาคตซึ่งรับรูเปนสินทรัพย (ยอหนา 27)

- 60 100 - 45 205

รายไดคากอสราง (ดูขางตน) 145 520 380 200 55 1,300

เงินงวดที่เรียกเก็บ (ยอหนา 41) 100 520 380 180 55 1,235

รายไดคากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 45 - - 20 - 65

เงินรับลวงหนา (ยอหนา 41) - 80 20 - 25 125

ดังนั้น จํานวนที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังตอไปนี้

หนวย : ลานบาท

รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (ยอหนา 39.1) 1,300

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน 

(ยอหนา 40.1)

1,435

เงินลวงหนาที่ไดรับ (ยอหนา 40.2) 125

จํานวนทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนสินทรัพย

(ยอหนา 42.1)

220

จํานวนทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนหนี้สิน

(ยอหนา 42.2)

(20)
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ขอมูลรายละเอียดการคํานวณขางลางนี้เปนเพียงตัวอยางของการคํานวณเพื่อใหเกิดความเขาใจ
เทานั้นกิจการไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดการคํานวณ ดังกลาว

จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 42.1 และ 42.2 คํานวณดังตอไปนี้

    หนวย : ลานบาท

สัญญา

ก ข ค ง จ รวม

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น 110 510 450 250 100 1,420

กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู 35 70 30 (90) (30) 15

145 580 480 160 70 1,435

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจาง 100 520 380 180 55 1,235

เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจาง 45 60 100 - 15 220

เงินที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการ - - - (20) - (20)

จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 มีจํานวนเทากับจํานวนที่รับรูในงวดปจจุบัน 

เนื่องจากเปนการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานในปแรกเทานั้น  




