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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 55 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับ นี้ต องอา นโดยคํา นึงถึ งข อกําหนดของแมบ ทการบั ญชี ในกรณีที่ไ มได ให แนวปฏิบัติใ นการ
เลื อกและการใชน โยบายการบัญชี ใหกิจ การถื อปฏิ บัติ ตามขอ กําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค
ข อมู ลเกี่ ยวกั บกระแสเงิ น สดของกิ จการมี ป ระโยชน ต อผู ใ ช ง บการเงิ นเพื่ อ ใช เป นเกณฑ ในการประเมิ น
ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความตองการใชกระแสเงินสด
ของกิจการ ในการตัด สินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จะตองมีการประเมินความสามารถของกิจการ
ในการก อใหเ กิดเงินสดและรายการเที ยบเทาเงินสด ระยะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิ ดเงิน สด
ดังกลาว
วัตถุประสงค ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่อเปนการใหขอมู ลเกี่ยวกับ การเปลี่ย นแปลงในอดีตของ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการ ผานทางงบกระแสเงินสดซึ่งจําแนกกระแสเงินสดในระหวาง
งวดเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต
1.

กิจการต องจัด ทํางบกระแสเงิน สดใหเป นไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ และ
ตองแสดงงบกระแสเงินสดเปนสวนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่นําเสนอในแตละงวด

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง งบกระแส
เงินสด

3.

ผูใชง บการเงินของกิจ การยอมสนใจวากิจ การก อใหเ กิดและใชเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด
อยางไร โดยไมขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไมขึ้นอยูกับวาเงินสดจะถือเปนสินคา
ของกิ จการหรือไม ซึ่ง อาจเปนกรณีข องสถาบันการเงิน กิ จการยอ มตอ งการเงิน สดดว ยเหตุผลที่
เหมื อนกัน อยา งไรก็ ตาม กิจกรรมหลัก ที่ กอใหเกิดรายไดของกิจ การอาจแตกตา งกันไป นั่ นคือ
กิจการตองการเงินสดเพื่อใชใ นการดําเนินงาน เพื่อชําระภาระผูกพัน และเพื่อจายผลตอบแทนแก
ผูลงทุน ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการตองนําเสนองบกระแสเงินสด
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ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด
4.

งบกระแสเงินสดเมื่อใชประกอบกับสวนที่เหลือของงบการเงิน จะใหขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ โครงสรางทางการเงินของกิจการ (ซึ่งรวมถึง
สภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้) และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาส
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหประโยชนใ นการประเมินความสามารถของกิจ การในการกอใหเกิ ด
เงิ นสดหรื อรายการเที ยบเทาเงิน สด และทํ าใหผูใ ชงบการเงินสามารถนําไปสรางแบบจําลองเพื่อ
ประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ตางกัน รวมทั้งชวยเพิ่ม
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของผลการดําเนินงานที่นําเสนอโดยกิจการที่แ ตกตางกันได
เนื่ องจากไดตัด ผลกระทบที่ เกิ ด จากการใช วิธีปฏิ บั ติ ท างบั ญชี ที่ แ ตกต างกั น สําหรั บ รายการและ
เหตุการณที่เหมือนกันออกไปแลว

5.

ขอมูล ในอดีตของกระแสเงินสด มักใชเปน ตัวบงชี้ถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแน นอนของ
กระแสเงิน สดในอนาคต นอกจากนี้ ยั งเป นประโยชน ใ นการใช ตรวจสอบความถู กต องของการ
ประเมิ น กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ไ ด จั ด ทํ า ในอดี ต และใช ต รวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คํานิยาม
6.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้
เงินสด

ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม

รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง

เงิ น ลงทุน ระยะสั้น ที่ มี สภาพคลองสูง ซึ่ ง พรอมที่ จ ะ
เปลี่ยนเป นเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความ
เสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

กระแสเงินสด

หมายถึง

การเขาและออกของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมดําเนินงาน

หมายถึง

กิ จ กรรมหลั ก ที่ ก อ ให เ กิ ด รายได ข องกิ จ การ และ
กิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมลงทุน

หมายถึง

การได ม าและจํ า หน า ยสิน ทรั พ ย ร ะยะยาวและเงิ น
ลงทุนอื่น ซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายถึง

กิจกรรมที่ มีผ ลใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงในขนาดและ
องค ประกอบของสวนของเจาของและสว นของการ
กูยืมของกิจการ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
7.

รายการเทีย บเทาเงิน สด เปนรายการที่กิ จการถื อไวเพื่ อวั ตถุ ประสงคใ นการจ ายชําระภาระผูก พัน
ระยะสั้นมากกวาเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เงินลงทุนที่จะถือไดวาเปนรายการเทียบเทา
เงินสดจะตองพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และตองมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเปนรายการเทียบเทาเงินสดไดก็ตอเมื่อ
เงินลงทุนนั้นมีวันครบกําหนดในระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา เงินลงทุน
ในหุนทุ นไม ถือเป นรายการเทียบเทาเงินสด เว นแตโดยเนื้อหาสาระแลวเงิน ลงทุ นนั้นเปนรายการ
เทียบเทาเงินสด เชน ในกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ซื้อเมื่อหุนนั้นใกลวันครบกําหนด และมีการระบุวัน ที่
ไถถอนไวอยางแนชัด

8.

เงินกูยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาวาเปนกิจกรรมจัดหาเงิน แตสําหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกิน
บั ญชี ธนาคารที่ มีลักษณะจ ายคืน เมื่ อทวงถาม ถื อ เปนสวนหนึ่งของการบริหารเงิน สดของกิจการ
ในกรณีเชนนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเปนองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ซึ่งขอตกลงกับธนาคารในลักษณะนี้จะเห็นไดจากการที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
มักเปลี่ยนแปลงผันผวนจากยอดบวกเปนยอดเงินเบิกเกินบัญชี

9.

กระแสเงิ นสดไมรวมการเคลื่อนไหวของรายการที่ประกอบกันขึ้นเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสด เนื่องจากองคประกอบดั งกลาวเปนสวนของการบริหารเงิน สดของกิจการมากกว าเปน สวน
ของกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึงการนําเงิน
สดสวนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเทาเงินสด

การนําเสนองบกระแสเงินสด
10.

งบกระแสเงินสดตองแสดงกระแสเงินสดในระหวางงวด โดยจํ าแนกเปนกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

11.

กิจการตองเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน ในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุ ด การจําแนกตามกิจกรรมจะใหขอ มูลที่ทํา
ให ผูใชง บการเงิน สามารถประเมิ นผลกระทบของกิจ กรรมเหล านั้นที่มี ตอ ฐานะการเงินของกิจ การ
และจํ านวนเงิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สดของกิ จ การได ข อ มู ล นี้ ยั ง อาจใช เ พื่ อ ประเมิ น
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานั้นไดดวย

12.

รายการคา รายการหนึ่ง อาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิ จกรรมที่จัด ประเภทแตกตา งกั นได เชน
เมื่อเงินสดที่ใ ชในการจายชําระเงินกูที่ รวมทั้งดอกเบี้ยและเงินต น สวนที่ เปนดอกเบี้ย อาจจัด เปน
กิจกรรมดําเนินงาน และสวนที่เปนเงินตนจัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
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กิจกรรมดําเนินงาน
13.

จํ า นวนเงิ น ของกระแสเงิ น สดที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานจะเป น ข อ บ ง ชี้ ที่ สํ าคั ญ ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจายชําระเงิน
กูยืม เพื่อการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจายเงิ นปนผล และเพื่อการลงทุนใหมๆ โดยไมตองพึ่งพา
การจั ดหาเงิน จากแหลงเงิน ภายนอก ขอมู ลเกี่ย วกั บองค ประกอบแต ละรายการของกระแสเงินสด
จากการดํ าเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ตจะเป น ประโยชน เ มื่ อพิ จ ารณาประกอบกั บข อมูลอื่ นในการ
พยากรณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

14.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจ การ ดังนั้ น
โดยทั่วไปจะเปนผลมาจากรายการตางๆ และเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้นในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน
ตัวอยางของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ
14.1 เงินสดรับจากการขายสินคาและการใหบริการ
14.2 เงินสดรับจากรายไดคาสิทธิ คาธรรมเนียม คานายหนา และรายไดอื่น
14.3 เงินสดจายผูขายสําหรับสินคาและบริการ
14.4 เงินสดจายแกพนักงานและจายแทนพนักงาน
14.5 เงินสดรับและจา ยของกิ จการประกันภั ย สําหรั บคาเบี้ยประกัน และคา เรียกร อง ค ารายป
และผลประโยชนอื่นตามกรมธรรม
14.6 เงินสดจายหรือไดรับคืนคาภาษีเงินได ยกเวนหากรายการดังกลาวสามารถระบุเจาะจงไดกับ
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
14.7 เงินสดรับและจายจากสัญญาที่ถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา
รายการบางรายการ เชน การขายโรงงาน อาจทําใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุน ซึ่งจะรวมอยูในกําไรหรือ
ขาดทุน ที่รับ รูก ระแสเงินสดที่ เกี่ ยวของกับรายการดัง กลา วเปนกระแสเงิน สดจากกิจ กรรมลงทุ น
อยางไรก็ตาม เงินสดจายเพื่อผลิตหรือเพื่อซื้อสินทรัพยซึ่งถือไวเพื่อใหผูอื่นเชา และตอมาถือไว เพื่อขาย
ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เงินสดรับจาก
คาเชาและการขายสินทรัพยในเวลาตอมา ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเชนเดียวกัน

15.

กิจการอาจถือหลักทรัพยและเงินใหกูยืม เพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา ในกรณีเชนนั้น หลักทรัพยเหลานั้น
จะมีลักษณะคลายกับสินคาคงเหลือที่ซื้อมาเพื่อขายตอ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและขาย
หลักทรั พยเพื่ อซื้ อขายหรื อเพื่ อค าจะจั ดเป นกิจกรรมดํ าเนิน งาน ในทํ านองเดีย วกั น เงิ น สดจ า ย
ลว งหนาและเงิน ใหกู ยืม โดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเปนกิ จกรรมดําเนินงานเนื่ องจากเป น
รายการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ
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กิจกรรมลงทุน
16.

การเปด เผยขอ มูล ของกระแสเงินสดที่เกิ ดจากกิจกรรมลงทุนแยกตางหากมีความสํ าคัญ เนื่อ งจาก
กระแสเงินสดดังกลาวแสดงใหเห็นรายจายที่ไดจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ ที่จะกอใหเกิด
รายไดและกระแสเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ
16.1 เงินสดที่จายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยระยะยาวอื่น
รายจ ายดังกล าวใหรวมถึงเงิน สดจายที่ เปนตนทุ นในการพัฒนาสิน ทรัพย และเงินสดจ ายที่
เกี่ยวของกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่กิจการสรางขึ้นเอง
16.2 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยระยะยาวอื่น
16.3 เงิน สดที่จ ายเพื่อไดมาซึ่งตราสารทุ นหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่ น และสวนไดเสียในการ
รวมค า (นอกเหนื อจากเงิน สดที่จ ายเพื่อ ไดม าซึ่งตราสารที่ จัด เปนรายการเทียบเทาเงิน สด
หรือที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.4 เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และสวนไดเสียในการรวมคา
(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงิ นสดหรื อที่ถือไว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.5 เงินสดจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจายลวงหนาและเงินให
กูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรับชําระคืนจากเงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงิน จาย
ลวงหนาและเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงินสดที่จ ายเพื่อซื้ อสั ญญาฟ วเจอร และสัญญาฟอร เวิ ด สัญญาให สิทธิ เลือก และสัญญา
แลกเปลี่ยน ยกเว นเมื่ อสัญญาดั งกล าวนั้ นถื อไวเพื่ อซื้อขายหรือเพื่อ คา หรื อเปนการจายที่
จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
16.8 เงิน สดรั บจากการขายสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิด สัญญาใหสิทธิเลือ ก และสัญญา
แลกเปลี่ย น ยกเวนเมื่ อสั ญญาดังกล าวนั้นถื อไว เพื่ อซื้ อขายหรื อเพื่ อค า หรื อเป นการรั บที่
จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
ในกรณีที่สัญญานําไปใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได กระแสเงินสด
ที่เกิ ดจากสัญญาดังกลาวใหจั ดประเภทในลัก ษณะเดียวกับ กระแสเงินสดของรายการที่ถูก ปอ งกั น
ความเสี่ยง

กิจกรรมจัดหาเงิน
17.

การเป ด เผยข อ มู ล ของกระแสเงิ น สดที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น แยกต า งหากมี ค วามสํ า คั ญ
เนื่อ งจากจะเปนประโยชนในการคาดคะเนสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดในอนาคตจากผูใหเงินทุ น
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 เงินสดที่ ผูเ ชา จา ยเพื่อ ลดจํา นวนหนี้สิ นซึ่ งเกิด ขึ้นจากสัญญาเช าที่ มีลั กษณะเป นสั ญญาเชา
การเงิน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
18.

กิจการตองแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
18.1 วิธีทางตรง ซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะของรายการหลักที่สําคัญ
18.2 วิธีทางออม ซึ่งแสดงดวยยอดกําไรหรือขาดทุนปรับปรุงดวยผลกระทบของรายการที่ไม
เกี่ยวกับเงินสด รายการคางรับ หรือคางจายของเงินสดรับหรือเงินสดจายที่เกี่ ยวของกับ
การดําเนินงานในอดี ตหรือในอนาคต และรายการรายไดหรื อคาใช จายที่ เกี่ยวของกั บ
กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน

19.

กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีทางตรง เนื่องจากเปนวิธีที่ใหขอมูลที่
อาจเปนประโยชน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเป นขอมู ลที่จะไมไดรั บหากใช วิธี
ทางออม ภายใตวิธีทางตรง ขอมูลของรายการหลักตางๆ ของเงินสดรับและเงินสดจายอาจทราบไดจาก
19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ
19.2 โดยการปรับปรุงรายการขาย ตนทุนขาย (รายไดดอกเบี้ยและรายไดที่มีลักษณะเดียวกัน และ
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในระหวา งงวดของสินคา คงเหลือ ลู กหนี้แ ละเจาหนี้ที่เ กิดจาก
การดําเนินงาน
19.2.2 รายการอื่นที่ไมกระทบเงินสด และ
19.2.3 รายการอื่น ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ
กิจกรรมจัดหาเงิน

20.

ภายใตวิธีท างอ อม กระแสเงิ น สดสุท ธิจ ากกิ จ กรรมดําเนิ นงานหาไดจ ากการปรั บ ปรุ งกําไรหรื อ
ขาดทุนดวยผลกระทบของ
20.1 การเปลี่ ย นแปลงในระหว า งงวดของสิ น ค า คงเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละเจ า หนี้ ที่ เ กิ ด จากการ
ดําเนินงาน
20.2 รายการที่ไ มกระทบเงินสด เชน คาเสื่ อมราคา ประมาณการหนี้ สิน ภาษีเ งิน ไดรอตัดบัญชี
ผลกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ และกําไรที่ยังไมได
รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน และ
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20.3 รายการอื่น ทั้งหมด ซึ่ง ผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงิน สดจากกิ จกรรมลงทุน หรือ
กิจกรรมจัดหาเงิน
อีกวิธีหนึ่งก็ คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอาจแสดงโดยวิธีทางออมดว ยการแสดง
รายการรายได และค าใชจ ายตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงใน
ระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงาน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
21.

กิจการต องแยกแสดงเงินสดรับและเงิ นสดจายตามลักษณะรายการที่สําคัญที่เกิด จากกิจกรรม
ลงทุ นและกิ จกรรมจัด หาเงิ น เว นแต เป นกระแสเงิ นสดตามที่ ระบุ ในย อหน าที่ 22 และ 24
ใหแสดงดวยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดดวยยอดสุทธิ
22.

กระแสเงิ น สดที่เกิ ด จากกิจ กรรมดํ าเนิ น งาน กิ จกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัด หาเงิ น ต อไปนี้
อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ
22.1 เงิน สดรับและจายแทนลูกคา หากกระแสเงินสดสะทอนถึงกิจกรรมของลูกคามากกวา
กิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงินสดรั บและจายของรายการที่หมุนเร็ว จํา นวนเงิน มาก และครบกําหนดอายุในช วง
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 การซือ้ และขายเงินลงทุน
23.6 เงินกูยมื ระยะสั้นอื่น เชน รายการที่ครบกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา

24.

กระแสเงินสดที่เกิดจากแตละกิจกรรมตอไปนี้ของสถาบันการเงิน อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ
24.1 เงิน สดรั บและจายสําหรับ รายการรับเงินฝากและรายการจายคืนเงินฝากที่ระบุวั นครบ
กําหนดไวแนนอน
24.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
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24.3 เงินสดจายลวงหนาเพื่อลูกคาและเงินใหกูยืมแกลูกคา และการจายคืน เงินลวงหนาและ
เงินใหกูยืมดังกลาว

กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ
25.

กระแสเงินสดจากรายการที่เปนเงิน ตราต างประเทศต องบัน ทึกเปนสกุ ลเงินหลักที่ ใช ในการ
ดําเนิน งานของกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานและ
สกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

26.

กระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศตองแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงิน
หลักที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

27.

กระแสเงินสดที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหแสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) ซึ่งอนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ตัวอยางเชน
อัตราแลกเปลี่ยนถัว เฉลี่ยถ วงน้ําหนักของงวดเวลาหนึ่ งอาจนํามาใชบันทึ กรายการที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ หรือแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับ ที่ 21 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
เงิ น ตราตางประเทศ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช ) ไม อนุ ญาตให ใ ชอั ตราแลกเปลี่ย น ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานในการแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ

28.

ผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมถือ
เปนกระแสเงินสด อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด และ
รายการเทียบเทาเงินสดที่ถืออยูหรือถึงกําหนดชําระดวยสกุลเงินตางประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด
เพื่อเปนการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวดและสิ้นงวด เงินจํานวนนี้
ใหแสดงแยกตางหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
และรวมถึงผลตาง (ถามี) หากกระแสเงินสดดังกลาวแสดงในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

29.

(ยอหนานี้ไมใช)

30.

(ยอหนานี้ไมใช)

ดอกเบี้ยและเงินปนผล
31.

กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยและเงินปนผลแยก
เปนรายการตางหาก และตองจัดประเภทแตละรายการเขาเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแตละงวดโดยสม่ําเสมอ
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32.

จํา นวนเงินของดอกเบี้ย ที่จา ยทั้งหมดในระหวา งงวดจะตองถูก เปด เผยในงบกระแสเงินสด ไมวา
รายการดัง กลาวไดรับ รูเปนคาใชจา ยในกําไรหรือ ขาดทุ น หรื อตั้ง ขึ้น เปนทุ นของสินทรัพ ยต ามที่
กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

33.

ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ มักจัดเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดจากรายการดังกลาวสําหรับ
กิจ การประเภทอื่น ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ อาจจัดเป นกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน เนื่องจากเปนรายการที่นํามาคํานวณกําไรหรือขาดทุน หรืออีกวิธีหนึ่งเห็น วาดอกเบี้ยจาย
และดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ อาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และกระแสเงินสดจาก
การลงทุน ตามลําดับ เนื่องจากรายการดังกลาวเปน ตนทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือ
เปนผลตอบแทนจากการลงทุน

34.

เงิ น ป น ผลจ ายอาจจั ด เปน กระแสเงิน สดจากการจั ด หาเงิ น เนื่ อ งจากเป น ต น ทุ น ของการจั ด หา
ทรัพยากรทางการเงิน อี กวิธีหนึ่งเห็นวา เงิน ปนผลจายอาจจัดเปนองค ป ระกอบหนึ่งของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูใชงบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการ
ในการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ภาษีเงินได
35.

กระแสเงิน สดจากภาษี เงิน ได จะตองได รับ การเป ดเผยเปนรายการแยกตางหาก และต องจั ด
ประเภทเปน กระแสเงิน สดจากกิจกรรมดํา เนิ นงาน ยกเวน ในกรณี ที่ระบุโดยเจาะจงได วา เป น
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน

36.

ภาษีเ งิ นได ที่เกิ ดขึ้ นจากรายการที่ กอใหเกิ ดกระแสเงินสดที่จั ดประเภทเป นกิ จ กรรมดําเนินงาน
กิจ กรรมลงทุ น หรือกิจ กรรมจัด หาเงิ นในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค าใชจ ายภาษีอาจระบุไ ดโดย
ทั น ที วาเป น กิ จ กรรมลงทุ น หรื อ กิจ กรรมจัด หาเงิน แตก ระแสเงิ น สดของภาษีที่ เกี่ ยวขอ งมั กไม
สามารถระบุโดยเจาะจงไดในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้น ตางงวดกับกระแสเงินสดของรายการอางอิง
ดังนั้ น ภาษีที่ จายมักจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน อยางไรก็ต าม ในกรณีที่สามารถ
ระบุไ ดใ นทางปฏิ บัติ วา กระแสเงิน สดของภาษีเ ปนของรายการที่กอ ให เกิด กระแสเงินสดที่จั ดเปน
กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีดังกลาวจะถูกจัดประเภทเปนกิจกรรม
ลงทุน หรือกิจ กรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม หากมีการปนสวนกระแสเงิน สดของภาษี ไปสู
กิจกรรมมากกวาหนึ่งประเภท ใหเปดเผยคาภาษีจายทั้งจํานวนดวย

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
37.

เมื่ อ มี ก ารบั น ทึ ก เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ร วม หรื อ บริ ษั ท ยอ ยโดยใช วิ ธีส ว นได เ สีย หรื อ วิธี ร าคาทุ น
ผูล งทุ นจะจํา กัด การแสดงรายการในงบกระแสเงิน สด โดยแสดงกระแสเงิ นสดระหวางกิจ การกับ
กิจการผูถูกลงทุนเทานั้น เชน รายการเงินปนผลและเงินลวงหนา
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38.

กิจการที่แสดงสวนไดเสียในกิจการที่มีการควบคุมรวม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) โดยใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวนจะนําเฉพาะสวนแบง
ของกระแสเงินสดที่ตนมีสวนรวมในการควบคุมเทานั้นไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม สําหรับ
กิจการที่แสดงสวนไดเสียในเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะนํากระแสเงินสดที่เ กี่ยวขอ งกับการลงทุน
ในกิ จการที่ มี การควบคุม ร วม การจายคืน ทุ น และการจ ายหรือการรั บอื่ นที่ เกิ ดขึ้ นระหวางตนกั บ
กิจการที่มีการควบคุมรวม รวมแสดงไวในงบกระแสเงินสดของตน

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอย และธุรกิจอื่น
39.

ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย หรือ
ธุรกิจอื่นตองแสดงเปนรายการแยกตางหากและจัดเปนกิจกรรมลงทุน

40.

กิจการตองเปดเผยรายการที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย
หรือธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้นในระหวางงวดดวยจํานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จายหรือรับ
40.2 สัดสวนของสิ่งตอบแทนซึ่งประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
40.3 จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน สดในบริษั ทยอยหรือธุรกิจอื่ นที่ไดการควบคุม
มาหรือที่สูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จํา นวนของสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน นอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทีย บเท าเงิน สดใน
บริ ษัทยอยหรือธุ รกิจอื่น ที่ ได การควบคุมมาหรือสู ญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยก
ตามประเภทหลัก

41.

การแยกแสดงผลกระทบของกระแสเงิน สดอันเกิดจากการได มาซึ่ง หรื อการสูญเสียการควบคุ มใน
บริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นเปนรายการหนึ่งตางหาก พรอมกับแยกเปดเผยจํานวนของสินทรัพยและหนี้สิน
ที่ซื้อหรือจําหนาย เปนการชวยใหเห็นถึงความแตกตางของกระแสเงินสดเหลานั้นกับกระแสเงินสด
ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่ น ผลกระทบของกระแสเงินสด
ที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมไมใหนําไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมา
ซึ่งการควบคุม

42.

ยอดรวมของเงินสดที่จายไปหรือไดรับ เปนสิ่งตอบแทนอั นเนื่ องมาจากการไดมาซึ่งหรื อการสูญเสีย
การควบคุม ในบริ ษัท ยอยหรื อธุ รกิจอื่นให แสดงในงบกระแสเงินสดสุ ทธิจากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดที่ไดมาหรือจายไป ซึ่งเปน สวนหนึ่งของรายการ เหตุก ารณ หรือการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะแวดลอมดังกลาว

42ก. กระแสเงิน สดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริ ษัท ยอยที่ไ มไ ดมี ผล
ทําใหสูญเสียการควบคุมไป จะตองจัดประเภทเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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42ข. การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเป นเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุ ม
เชน การซื้อหรือขายตราสารทุนของบริษัทยอยโดยบริษัทใหญในภายหลัง ซึ่งถือเปนรายการในสวน
ของเจาของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจ การ) ดัง นั้ น กระแสเงินสดที่ เกิ ดขึ้ น จะถูก จัดประเภทในทิศ ทางเดีย วกันกั บรายการที่ มี
กับผูเปนเจาของรายการอื่น ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 17

รายการที่มิใชเงินสด
43.

รายการลงทุนและรายการจัดหาเงิน ที่ มิไดมี การใชเงิ นสดหรือรายการเทียบเทาเงิ น สดตอง
ไม นํ ามารวมในงบกระแสเงิ น สด รายการดั ง กล าวต องเป ด เผยไวใ นสวนอื่นของงบการเงิ น
เพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเหลานั้น

44.

กิจกรรมลงทุ นและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดปจจุบั น
แมวากิจกรรมดังกลาวจะมีผลกระทบตอโครงสรางทุนและสินทรัพยของกิจการ ดังนั้นการไมนํารายการ
ที่ มิ ใช เงิ น สดมารวมในงบกระแสเงิ นสดเป นการสอดคล องกั บ วั ตถุ ประสงค ของงบกระแสเงิ นสด
เนื่องจากรายการเหลานั้นไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน ตัวอยางของรายการที่มิใชเงินสด
ไดแก
44.1 การซื้อสิ นทรัพย ทั้งโดยการกอ หนี้ สิน โดยตรงหรื อโดยการทํ าสั ญญาเชาที่เปนสัญญาเชา
การเงิน
44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุนทุน
44.3 การแปลงหนี้เปนทุน

องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
45.

กิจการตองแสดงองค ประกอบของเงิ น สดและรายการเทียบเท าเงิ นสด และต องแสดงการ
กระทบยอดของจํานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเทียบเทาตามที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

46.

เนื่องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีขอตกลงกับ ธนาคารที่แตกตางกันไปทั่วโลก และ
เพื่อ ให เปน ไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนํ าเสนองบการเงิน
ใหกิจการเปดเผยนโยบายที่ใชในการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

47.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใช ในการพิจ ารณาสวนประกอบของเงิน สดและรายการ
เทียบเทาเงิน สด ตัว อยางเชน การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเครื่องมื อทางการเงิน ซึ่งเดิมเคย
จัดเปน สวนหนึ่ งของกลุ ม เงินลงทุ นของกิ จ การ จะตอ งรายงานตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
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การเปดเผยอื่น
48.

กิจการตองเปดเผยจํานวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีนัยสําคัญที่ถือโดยกิจการ
แตไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัท โดยใหมีคําชี้แจงของฝายบริหารประกอบดวย

49.

มีหลายสถานการณที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยกิจการไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัทได
ตัวอยางเชน เงิ นสดและรายการเทียบเทาเงิ นสดที่ถือโดยบริษัทยอยที่ดําเนินงานอยูในประเทศที่มี
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือมีขอจํากัดทางกฎหมายอื่น ซึ่งทําใหบริษัทใหญหรือบริษัทยอยอื่น
ไมสามารถนําเงินที่มีอยูนั้นไปใชตามปกติได

50.

ขอมูลเพิ่มเติมอาจเกี่ยวของกับผูใชงบการเงินในการทําความเขาใจฐานะการเงินและสภาพคลองของ
กิจการ การเปดเผยขอมูลตอ ไปนี้ พรอมกับคําชี้แจงของฝายบริ หารเป นสิ่งที่ สนับสนุน และอาจ
รวมถึง
50.1 จํานวนเงินที่ยังมิไดเบิกใชของวงเงินสินเชื่อที่อาจนํามาใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต
และเพื่อ ชําระภาระผูกพั นในสวนทุน พรอมทั้ งแจงให ทราบถึงขอ จํากัด ใดๆ ที่มี ตอการใช
วงเงินสินเชื่อดังกลาว
50.2 จํานวนรวมของกระแสเงิน สดจากแต ละกิจ กรรมดําเนิน งาน กิ จกรรมลงทุน และกิจ กรรม
จัดหาเงิน ที่เกี่ยวของกับสวนไดเ สียในการรวมคาที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตาม
สัดสวน
50.3 จํานวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่ม ขึ้นของความสามารถในการดําเนิ นงานซึ่ง
แยกตางหากจากกระแสเงินสดที่ตองมีเพื่อคงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ
50.4 จํานวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจ กรรมจัดหาเงิ น
ของแตล ะสวนงานที่ เสนอรายงาน (ดูม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 8 เรื่ อง
สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช))

51.

การแยกเปดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดที่ ตองการเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนิ นงานเปนสิ่งที่ เป นประโยชนในการทํ าให ผูใช
งบการเงินสามารถพิจารณาไดวากิจการมีการลงทุนอย างเพียงพอเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดํ าเนิ น งานหรื อ ไม กิ จ การที่ มิ ไ ด มี การลงทุ นอย างเพี ยงพอเพื่ อดํ ารงไว ซึ่ ง ความสามารถในการ
ดําเนิ นงาน แตลงทุ นเพี ยงเพื่อรักษาสภาพคลองในปจจุ บันและการจ ายคื นแกผู เปนเจาของเทานั้ น
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคต

52.

การเป ด เผยกระแสเงิ น สดจํ าแนกตามส ว นงานจะทํ า ให ผู ใ ช ง บการเงิ น มี ค วามเข าใจที่ ดี ขึ้ น ใน
ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวม กับกระแสเงินสดของสวนที่เปนองคประกอบ
รวมถึงความสามารถในการนําไปใช และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่จําแนกตามสวนงาน
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วันถือปฏิบัติ
53.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหถื อปฏิบัติกับ งบการเงิน สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป

54.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไดแกไขยอ หน าที่ 39 ถึง 42 และเพิ่ม เติม ยอหนาที่ 42ก และ 42ข กิจการตองถือปฏิ บัติก าร
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
หากกิ จ การนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) มาใช ก อ นวั น ถื อ ปฏิ บั ติ
การเปลี่ยนแปลง ดัง กลาวจะตองถู กนํ ามาปฏิบั ติกอนวันถือปฏิบัติ ดว ย การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตองนําไปใชโดยมีผลยอนหลัง

55.

(ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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ภาคผนวก ก
งบกระแสเงินสดสําหรับกิจการที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
(1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปน
ตัวเลขเปรียบเทียบดวย
(2) ข อ มู ลในงบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จและงบแสดงฐานะการเงิ นได ให ไว เพื่ อแสดงให เห็ น ว า
งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรงและวิธีทางออมมีที่มาอยางไร ทั้งนี้ ทั้งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบแสดงฐานะการเงิ นมิ ไดแสดงรายการและเป ดเผยข อมู ลตามที่ กํ าหนดในมาตรฐาน
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
- ภาษี เ งิน ได คา งจ ายต น งวดและสิ้ น งวดเท ากั บ 1,000 บาท และ 400 บาท ตามลํ าดั บ ใน
ระหวางงวดภาษีเ งินไดเ พิ่มขึ้น 200 บาท ภาษีเ งินไดหัก ณ ที่ จายของเงินปนผลรั บมี จํานวน
100 บาท
- ในระหว า งงวด กลุม บริ ษั ท ได ซื้อ ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ ซึ่ง มีร าคาทุน รวม 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
30,650
(26,000)
4,650
(450)
(910)
(400)
500
(40)
3,350
(300)
3,050

ขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาเสื่อมราคา
คาใชจายในการบริหารและการขาย
ดอกเบี้ยจาย
รายไดจากการลงทุน
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรกอนภาษี
ภาษีเงินได
กําไร
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันสิ้นงวด 25X2
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
กลุมเงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – ในราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
หุนทุน
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

25X2

25X1

230
1,900
1,000
2,500
3,730
(1,450)

160
1,200
1,950
2,500
1,910
(1,060)

2,280
7,910

850
6,660

250
230
400
2,300
3,180

1,890
100
1,000
1,040
4,030

1,500
3,230
4,730
7,910

1,250
1,380
2,630
6,660
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง (ยอหนาที่ 18.1)
หนวย : บาท
25X2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากลูกคา
เงินสดจายแกเจาหนี้การคาและลูกจาง
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได

30,150
(27,600)
2,550
(270)
(900)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก)

(550)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข)
เงินรับจากการขายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ

(350)
20
200
200

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(480)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกหุนทุน
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน
จายเงินปนผล * (ก)

250
250
(90)
(1,200)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)

(790)
110
120
230

* (ก) รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางออม (ตามยอหนาที่ 18.2 )
หนวย : บาท
25X2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
ปรับปรุงดวย :
คาเสื่อมราคา
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจาย

3,350
450
40
(500)
400
3,740
(500)
1,050
(1,740)
2,550
(270)
(900)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
สินคาคงเหลือลดลง
เจาหนี้การคาลดลง
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข)
เงินรับจากการขายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(550)
(350)
20
200
200

250
250
(90)
(1,200)

เงินรับจากการออกหุนทุน
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน
จายเงินปนผล * (ก)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)
* (ก) รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(480)

(790)
110
120
230
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หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด (ทั้งวิธีทางตรงและทางออม)
ก. การไดมาซึ่งการควบคุมในบริษัทยอย
ในระหวางงวด กลุม ของบริ ษั ท ได เ ข าควบคุ ม บริ ษัท ยอ ย มู ลค ายุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย ที่ ซื้ อ และหนี้ สิ น
ที่รับภาระมา ปรากฏดังนี้
หนวย : บาท
เงินสด
40
สินคาคงเหลือ
100
ลูกหนี้
100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
650
เจาหนี้การคา
(100)
หนี้สินระยะยาว
(200)
รวมราคาซื้อที่จายเปนเงินสด
590
หัก เงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อมา
(40)
550
เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม – สุทธิจากเงินสดที่ไดมา

ข. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในระหวางงวด กลุ มบริษัท ได ซื้อ ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ ซึ่งมีร าคาทุ นรวม 1,250 บาท ซึ่ ง 900 บาท
เปนการซื้อโดยการทําสัญญาเชาการเงิน และอีก 350 บาท จายชําระเปนเงินสด

ค. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร และเงินลงทุนใน
ตราสารในตลาดเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่รวมอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หนวย : บาท
25X2
25X1
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
40
25
เงินลงทุนระยะสั้น
190
135
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่เคยรายงานไว
230
160
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
(40)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่ปรับปรุงใหม
230
120
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วั นสิ้น งวดรวมยอดเงิน ฝากในธนาคารของบริษัทยอยจํานวน 100
บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ไมอาจสงมายังบริษัทใหญไดโดยอิสระ เนื่องจากมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใชเปนเงิน 2,000 บาท ในจํานวนนี้ 700 บาท จะเบิกใชไดเฉพาะ
การขยายงานในอนาคตเทานั้น
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ง. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
กระแสเงินสดจาก :
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

สวนงาน ก

สวนงาน ข

หนวย : บาท
รวม

1,520
(640)
(570)
310

(140)
160
(220)
(200)

1,380
(480)
(790)
110

ทางเลือกในการแสดงรายการ (วิธีทางออม)
งบกระแสเงิ น สดตามวิธีท างออ ม กําไรจากการดํ าเนินงานก อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุ น หมุ น เวีย น
บางครั้งอาจแสดงดังนี้
หนวย : บาท
รายไดไมรวมรายไดจากเงินลงทุน
คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมราคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

30,650
(26,910)
3,740
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ภาคผนวก ข
งบกระแสเงินสดสําหรับสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ซึ่งไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
(1) ตัว อยางนี้ แ สดงเฉพาะจํ า นวนเงิน ของงวดปจ จุบั นเท านั้ น แตต ามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปนตัวเลข
เปรียบเทียบดวย
(2) ตัวอยางนี้แสดงโดยใชวิธีทางตรง
หนวย : บาท
25X2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยและคานายหนารับ
ดอกเบี้ยจาย
ลูกหนี้เงินกูตัดจําหนายไดรับคืน
เงินสดจายแกลูกจางและเจาหนี้การคา
(เพิ่ม) ลดในสินทรัพยดําเนินงาน
เงินทุนระยะสั้น
เงินฝากที่รักษาไวตามขอกําหนดของกฎหมาย
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสุทธิ
หลักทรัพยที่เปลี่ยนมือไดระยะสั้นอื่น
เพิ่ม (ลด) ในหนี้สินดําเนินงาน
เงินรับฝากจากลูกคา
บัตรเงินฝากที่เปลี่ยนมือได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ขายบริษัทยอย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการขายหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
ซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

28,447
(23,463)
237
(997)
4,224
(650)
234
(288)
(360)
(120)
600
(200)
3,440
(100)
3,340
50
200
300
1,200
(600)
(500)
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650

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุนทุน
1,000
บริษัทยอยออกหุนบุริมสิทธิ
800
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
(200)
เงินกูยืมอื่นลดลงสุทธิ
(1,000)
เงินปนผลจาย
(400)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

200
600
4,790
4,050
8,840
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้เปน ไปตามเกณฑที่กํ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีร ะหวางประเทศ
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละขอ ผิ ด พลาด ซึ่ ง เป น
การแกไ ขของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ร ะหวางประเทศที่ สิ้น สุด ในวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2551
(IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Bound volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
นโยบายการบัญชี

การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
การเปดเผยขอมูล

บทนํา1- บทนํา18
1-2
3-4
5-6
7-31

7-12
13
14-31
19-27
22
23-27
28-31

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

32-40

ขอผิดพลาด

41-49

กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
และไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
วันถือปฏิบัติ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
แนวทางปฏิบัติ

50-53

การเปดเผยขอมูล

39-40

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได
การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน

43-48
49

54
55-56
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 56 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ า นโดยคํ านึ ง ถึ ง ข อ กํ าหนดของแม บ ทการบั ญชี ในกรณีที่ ไ ม ไ ด ใ ห แ นวปฏิ บั ติ
ในการเลือกการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ใช แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด และใหถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 2.

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปน สวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี แ ละบุ คคลที่ เกี่ยวข อง ประกอบการพิ จารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อ
ลดและจํา กัด แนวทางที่ อาจเลือ กปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมส อดคล องกั นที่ป รากฏ
ในมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ ป จ จุ บั น และเพื่ อ ให เ ป น แนวทางที่ สามารถปฏิ บั ติ ร ว มกั น ได
รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น

บทนํา 3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญดังนี้
3.1 เพื่อยกเลิกทางเลือกที่อาจปฏิบัติได สําหรับการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบั ติ
ยอ นหลังเมื่ อมี ก ารเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัค รใจ และการปรั บ
ยอนหลังในการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน
3.2 เพื่อยกเลิกแนวคิดเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่สําคัญ
3.3 เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน สําหรับใหฝายบริหารใชอางอิง
และใชพิจารณาในการเลือกนโยบายการบัญชีในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องนั้นๆ
3.4 เพื่อระบุถึ งการละเวนการแสดงรายการหรื อการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอ เท็จจริ งที่เ ปน
สาระสําคั ญ และอธิบายถึ งวิธีการประยุก ตแนวคิด ของความมี สาระสําคั ญในการใช
นโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด
3.5 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4.

นอกเหนื อ จากข อ กํ า หนดที่ ก ล าวข างต น คณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี มิ ไ ด
นําขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขใหม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/25

การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม
บทนํา 5.

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากขอกําหนดเดิมในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังนี้

การเลือกนโยบายการบัญชี
บทนํา 6.

ขอกําหนดในการเลือกและใชนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดยายมาเปนขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยปรับ
ลําดับ ขั้น ตอนของแนวทางปฏิ บัติ สําหรับกรณีที่ ฝายบริหารจําเปนตอ งอ างอิงและพิจารณา
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่ยังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ความมีสาระสําคัญ
บทนํา 7.

มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ใ หข อกําหนดเกี่ย วกับการละเวนการแสดงรายการหรือ การแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญ โดยกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้
7.1 กิ จ การไม จํ า เป น ต อ งใช น โยบายการบั ญ ชี ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
หากผลกระทบของการใชนโยบายดังกลาวไมมีสาระสําคัญ ซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับขอกําหนด
ของการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการบัญชีที่ กําหนดวากิ จการ ไมจําเปนตองเป ดเผย
ขอมูลเมื่อขอมูลดังกลาวไมมีสาระสําคัญ
7.2 งบการเงินจะไมเป นไปตามมาตรฐานการบั ญชี หากงบการเงิ นนั้ น มีขอผิ ดพลาดที่ มี
สาระสําคัญ
7.3 ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดกอน จะตองแกไขดวยวิธีปรับยอ นหลังในงบการเงิน
สําหรับงวดแรกหลังจากคนพบขอผิดพลาดดังกลาว

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบั ญชีโ ดยความสมัครใจและการแก ไขขอผิด พลาด
ในงวดกอน
บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เปนไปโดยความสมัครใจ และกําหนดใหใชวิธีก าร
ปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

บทนํา 9.

จากการยกเลิกแนวทางที่อ าจเลือ กปฏิ บัติไดดัง กล าว ขอ มูลเปรี ยบเที ยบสําหรับงวดกอ น
แสดงเสมือนวาไดปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอดและขอผิดพลาดในงวดกอน
ไมเคยเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 4/25

การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
บทนํา 10. มาตรฐานการบั ญชีฉ บับนี้ยังคงให มีเงื่อนไขเกี่ ยวกับ “การไม สามารถทําไดใ นทางปฏิบัติ”
สําหรั บ การยกเว นการแกไ ขขอมู ล เปรี ย บเที ย บเมื่ อ มี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี
หรือการแก ไขขอ ผิด พลาดในงวดกอน โดยมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ไดรวมคํานิยามของ
“การไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” และแนวปฏิบัติในการตีความไวดวย
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ กล าวถึงกรณี ที่ไ มสามารถคํา นวณผลกระทบสะสม ณ วั นตน งวด
ของงวดปจจุบัน สําหรับ
11.1 การใชนโยบายการบัญชีใหมกับทุกงวดที่ผานมา หรือ
11.2 ขอผิดพลาดในทุกงวดที่ผานมา
กิจการเปลี่ ยนแปลงขอมูลเปรียบเทียบเสมื อนหนึ่งไดใช นโยบายการบัญชีใหม มาโดยตลอด
หรือไดมีก ารแกไขขอผิ ดพลาด โดยใชวิ ธีเปลี่ยนทัน ทีเปนตนไปนับจากวั นแรกสุดที่ สามารถ
ปฏิบัติได

ขอผิดพลาดที่สําคัญ
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไดตัดหลักการของขอผิด พลาดที่สําคั ญและขอแตกตา งระหวาง
ข อ ผิ ด พลาดที่ สํ า คั ญ กั บ ข อ ผิ ด พลาดที่ มี ส าระสํ า คั ญ อื่ น และได กํ า หนดคํ า นิ ย ามของ
ขอผิดพลาดในงวดกอนไวดวย

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้กํา หนดใหเ ปด เผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่กิจการกํ าลังจะนํามาถือปฏิบั ติเมื่อกิจการเริ่ มนํ ามาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับใหม
มาปฏิบั ติกอ นการบั งคั บใช นอกจากนี้ยังกําหนดใหเปดเผยขอ มู ลเกี่ยวกับผลกระทบหรื อ
ประมาณการผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ งบการเงิ น ของงวดบั ญ ชี ที่ มี ก ารนํ า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหมไปปฏิบัติ
บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กํ าหนดใหเปดเผยขอ มูลอย างละเอียดของจํานวนเงิน ของรายการ
ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ห รื อ การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาด
ในงวดกอน โดยให เปด เผยสํา หรั บ รายการแตละบรรทั ด ในงบการเงิน ที่ได รั บ ผลกระทบ
รวมทั้ ง กําไรตอ หุ น พื้ น ฐานและกําไรต อหุ น ปรั บ ลดหากกิ จ การตอ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
บทนํา 15. ขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเสนอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดไดยายไปกําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
บทนํา 16. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 5/25

บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กลาวถึงคํานิยามของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บทนํา 18. มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ก ลา วถึง ขอ ยกเว น ในการรวมผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีทันทีที่มีตอกําไรหรือขาดทุน โดยกลาววาการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ทําใหสิน ทรั พยห รือ หนี้สิ นเพิ่มขึ้น หรือมี ผลตอ รายการในสว นของเจ าของ ใหกิจการรั บรู
ผลกระทบดังกลาวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือส วนของเจาของที่เกี่ยวของ
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 6/25

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้มี วัต ถุป ระสงคที่ จะกําหนดหลักเกณฑใ นการเลือกและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และการแก ไ ขข อ ผิ ด พลาด เพื่ อ ให
งบการเงิน ของกิ จ การมี ค วามเกี่ ยวข อ งกั บ การตั ดสิ น ใจและมี ค วามนา เชื่ อ ถื อ และเพื่ อ ให ผู ใ ช
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน สําหรับ งวดตางๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ
งบการเงินระหวางกิจการไดดียิ่งขึ้น

2.

กิ จ การต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การนํ า เสนอ
งบการเงิ น สํ าหรั บ ข อ กํ า หนดในการเป ด เผยนโยบายการบั ญชี ยกเว น ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ขอบเขต
3.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใหถือปฏิบั ติเมื่อมีการเลือ กและนํานโยบายการบั ญชีมาปฏิบัติ และ
การบั ญชี สําหรับ การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน

4.

กิจ การต อ งบั น ทึ กและเป ด เผยผลกระทบทางภาษีที่ เ กิ ด จากการแกไ ขข อผิ ด พลาดในงวดก อ น
และจากการปรั บ ยอ นหลังเนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีต ามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
นโยบายการบัญชี

หมายถึง

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี

หมายถึง

หลั ก การ หลั ก เกณฑ ประเพณี ป ฏิ บั ติ กฎและ
วิธีป ฏิ บั ติ ที่ เฉพาะที่ กิจการนํ ามาใช ในการจัด ทํ า
และนําเสนองบการเงิน
การปรั บปรุ งมู ลค าตามบั ญชี ของสิ น ทรั พย หรื อ
หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใชประโยชนของสินทรัพย
ในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมินสภาพ
ปจจุบ ัน ของสินทรั พยและหนี้สิน และการประเมิน
ประโยชน แ ละภาระผู ก พั น ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคตที่ เกี่ ยวของกั บสิ นทรั พย และหนี้ สิ นนั้ น
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มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

การละเวนการแสดง
รายการหรือการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
ที่เปนสาระสําคัญ

หมายถึง

ขอผิดพลาดในงวดกอน

หมายถึง

การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี เ ป น ผล
จากการไดรับ ขอมู ลใหม หรือมีการพัฒนาเพิ่ มเติ ม
จากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไมถือเปน
การแกไขขอผิดพลาด
มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามที่ กํ า หนด
โดยคณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี
ซึ่งประกอบดวย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การไม แ สดงรายการหรื อ การแสดงรายการที่
ขัด ตอข อเท็จ จริงถื อวา มีสาระสํ าคั ญหากรายการ
แตละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบ
ตอการตัดสิน ใจเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ ชงบการเงิน
ความมี สาระสําคั ญ ขึ้น อยูกั บ ขนาดและลัก ษณะ
ของการละเวน การแสดงรายการหรื อการแสดง
รายการที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง พิ จ ารณาภายใต
สถานการณ แ วดล อ ม ทั้ ง นี้ ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการ
พิจ ารณาอาจเปน ขนาดหรือลั กษณะของรายการ
หรือทั้งสองปจจัยก็ได
การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการ
ที่ขัดตอขอเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด
งวดหนึ่ ง หรื อหลายงวดก็ ต าม อั น เกิ ดจากความ
ลมเหลว การใชขอมูลที่นาเชื่อถือหรือการใชขอมูล
ที่นาเชื่อถือในทางที่ผิด ซึ่งขอมูลดังกลาว
1) มี อ ยู ใ นงบการเงิ น ของงวดก อ นที่ ไ ด รั บ
การอนุมัติใหเผยแพร
2) สามารถคาดการณ ได อย างสมเหตุ สมผลว า
สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทํา
และการแสดงรายการในงบการเงิน
ข อ ผิ ด พลาดในการนํ า นโยบายการบั ญ ชี ม าใช
ดั ง กล า วรวมถึ ง ผลกระทบจากการคํ า นวณ
ผิ ด พลาด ขอ ผิ ด พลาดจากการใช น โยบายการ
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การนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง

หมายถึง

การปรับงบการเงิน
ยอนหลัง

หมายถึง

การไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง

บั ญ ชี การมองข า มหรื อ การตี ค วามข อ เท็ จ จริ ง
ผิดพลาด และการทุจริต
การเริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมสําหรับรายการคา
เหตุ การณ แ ละสถานการณ อื่น เสมื อนหนึ่ ง ได ใช
นโยบายการบัญชีในเรื่องนั้นมาโดยตลอด
การแกไขการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยจํานวน
เงิ นขององค ป ระกอบของงบการเงิ น งวดก อ น
เสมือนหนึ่งขอผิดพลาดในงวดกอน ไมเคยเกิดขึ้น
การที่ กิ จ การไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนด
หลังจากที่ไดใช ความพยายามอยางสมเหตุผลทุก
ประการแลว เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บั ญชีจะถื อว ากิ จการไม สามารถนํ า นโยบายการ
บั ญ ชี ใ หม ม าถื อปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น งวดก อ น
หรือไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไข
ข อ ผิ ด พลาดได ถ า เข า เงื่ อ นไขข อ ใดข อ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้
1) กิจ การไมสามารถระบุ ผ ลกระทบที่เ กิดจาก
การนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใ หม ม าถื อ ปฏิ บั ติ
ยอนหลังหรือปรับงบการเงินยอนหลังได
2) การนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใ หม ม าถื อ ปฏิ บั ติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ต อ งใช ข อสมมติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความตั้ ง ใจของ
ฝายบริหารในชวงเวลาดังกลาว
3) การนํ า นโยบายการบั ญ ชี ใ หม ม าถื อ ปฏิ บั ติ
ยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังนั้น
ตองใชประมาณการที่สําคัญและเปนไปไมได
ที่จะแยกขอมู ล ที่ เ กี่ยวของกับ ประมาณการ
เหลานั้นซึ่ง
3.1) ใหหลั กฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่
มีอยู ณ วันที่รับรู วัดมูลคา หรือเปดเผย
ขอมูล
3.2) ควรมี อ ยู ณ วั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห อ อก
งบการเงินของงวดกอนจากขอมูลอื่น
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การเปลี่ยนทันทีเปนตนไป

6.

หมายถึง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแ ละการรับรู
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี โดยที่เปนการ
1) ใชน โยบายการบัญชีใหมสํ าหรับรายการค า
เหตุการณและสถานการณอื่นหลังจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
2) รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบั ญ ชี สํ า หรั บ งวดป จ จุ บั น และงวด
อนาคตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในการประเมินการละเวน การแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริ งวามีผลกระทบตอ
การตั ดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีสาระสําคัญหรือไมนั้นตองพิจ ารณาจากลักษณะ
ของผูใชงบการเงิน แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินระบุในยอหนาที่ 25 วา
“มีขอสมมติว าผูใ ชงบการเงินมี ความรูตามควรเกี่ยวกับ ธุรกิจ กิ จกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี
รวมทั้ ง มี ความตั้ ง ใจตามควรที่ จ ะศึก ษาข อมู ล ” ดั ง นั้ น การประเมิ น ความมี ส าระสํ าคั ญจึ ง ต อ ง
พิจ ารณาวาผูใชงบการเงิน ที่มี คุณสมบัติ ดัง กล าวจะได รับ ผลกระทบตอ การตั ดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
อยางไร

นโยบายการบัญชี
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
7.

เมื่ อกิ จการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ไปถือปฏิ บั ติเ ป น การเฉพาะกับ รายการค า
เหตุก ารณ หรื อสถานการณอื่น ทางบัญ ชี นโยบายการบัญชี หรื อวิธี ปฏิบัติทางบัญ ชีที่นํ ามาใช
ปฏิ บัติ กับ รายการดังกล าวตอ งเปนไปตามขอ กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับเรื่องนั้น

8.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได กํา หนดนโยบายการบัญชีที่ค ณะกรรมการกํา หนดมาตรฐาน
การบัญชีไดสรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสิน ใจและนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับ รายการ เหตุการณอื่นและสถานการณที่เป นอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติ
กับ รายการที่ไ มมี สาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เปน การไมเหมาะสมที่จ ะจั ดทํ างบการเงินที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรื อไมแกไขขอผิดพลาดในงบการเงิน ถึงแม ผลกระทบนั้น
จะไมมีสาระสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
หรือกระแสเงินสด

9.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช เปน แนวทางสํ าหรั บ กิ จ การในการนํ าไปปรั บ ใชต ามความ
ตองการ แนวทางปฏิบัติดังกลาวทั้งหมดไดมีการระบุวาเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินหรือไม แนวทางปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเปนขอบังคับ
สวนแนวทางปฏิ บั ติที่ ไม เปน สวนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม ถือเป น ขอบัง คับ
สําหรับงบการเงิน
10. ในกรณีที่ไมมี มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะสําหรั บรายการคา เหตุก ารณห รือ
สถานการณอื่น ฝายบริหารตองใชดุลยพิ นิจในการเลือกใชนโยบายการบัญ ชีที่ สง ผลใหขอมูล
ในงบการเงินมีลักษณะดังตอไปนี้
10.1 มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
10.2 มีความนาเชื่อถือ โดยทําใหงบการเงินของกิจการ
10.2.1 แสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงิ นสดของกิจ การอย าง
เที่ยงธรรม
10.2.2 สะทอนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการคา เหตุการณหรือสถานการณอื่นโดย
ไมคํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย
10.2.3 มีความเปนกลาง กลาวคือปราศจากความลําเอียง
10.2.4 จัดทําขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
10.2.5 มีความครบถวนในทุกสวนที่มีสาระสําคัญ
11. การใชดุลยพินิ จตามยอหน าที่ 10 ฝายบริหารตองอางอิงและพิ จารณาการใชนโยบายการบั ญชี
จากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้
11.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ ระบุไว ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรับเรื่อง
ที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน
11.2 คํานิ ย าม เกณฑก ารรับ รูรายการ และแนวคิ ด การวัด มูลค าสําหรับ สิน ทรัพย หนี้ สิน
รายได และคาใชจายที่ระบุไวในแมบทการบัญชี
12. การใช ดุ ล ยพิ นิ จตามย อหน า ที่ 10 ฝ า ยบริ ห ารอาจพิ จ ารณาจากประกาศที่ อ อกล า สุด ของ
หน ว ยงานอื่ น ที่ ใ ช แ นวคิ ด คล า ยกั น กั บ แม บ ทการบั ญ ชี ใ นการพั ฒ นามาตรฐานการบั ญ ชี
วรรณกรรมทางการบัญชี และวิธีป ฏิบัติที่เ ปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยตองไมขัด แยง กับ
แหลงอางอิงตาม ยอหนาที่ 11

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี
13. กิ จ การต อ งเลื อ กใช แ ละนํ า นโยบายการบั ญ ชี ม าถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอกั บ รายการค า
เหตุ การณ แ ละสถานการณ อื่น ที่มี ลั กษณะคล า ยคลึ ง กั น เว น แต ม าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ได กําหนดหรื ออนุ ญาตเปน การเฉพาะใหใชนโยบายการบัญ ชีที่ แตกต างกัน ได สําหรั บ
รายการแต ละประเภท หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกํา หนดหรืออนุ ญาตให ปฏิบัติ
ดังกลา วได กิจการตองเลือกและนํานโยบายการบั ญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติ อยางสม่ํ าเสมอ
สําหรับรายการแตละประเภท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 11/25

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
14. กิจการตอ งเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ถา การเปลี่ย นแปลงนั้น เขาเงื่อนไขขอ ใดขอ หนึ่ ง
ดังนี้
14.1 เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
14.2 ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอื่นที่มีตอฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
15. ผูใ ชง บการเงิน มี ความตอ งการที่จ ะเปรี ยบเที ยบงบการเงิน ของกิ จ การในรอบระยะเวลาต างกั น
เพื่ อระบุ ถึงแนวโน ม ของฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิน สดของกิจ การ ดัง นั้ น
กิจ การจึ งต อ งใชน โยบายการบั ญชี เดี ยวกัน ในแต ละงวดบั ญชีแ ละจากงวดหนึ่ ง ไปยังงวดถั ด ไป
เวนแตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 14
16. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
16.1 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่น
ที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน
16.2 การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ
17. การเริ่มนํานโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกมูลคาสินทรัพยดวยราคาที่ตีใ หมต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิ น อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี การประกาศใช)
หรือมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สินทรั พย ไม มี ตั วตน ถือเป น การ
เปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชีเ กี่ย วกั บการปรับมูล คาตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับดังกล าว
มากกวาที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
18. ยอหน าที่ 19-31 ของมาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ไม ถือปฏิ บั ติกั บการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี
ที่กลาวไวในยอหนาที่ 17

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
19. ยกเวน กรณีที่ กิจการไม สามารถนํานโยบายการบัญชี ใหมม าถื อปฏิ บัติยอ นหลังกับงบการเงิ น
สําหรับงวดบัญชีกอนไดตามที่กลาวในยอหนาที่ 23
19.1 กิ จ การต อ งบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ซึ่ ง เป น ผลมาจากการเริ่ ม
นํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ดังกลาว
19.2 หากกิจการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี อัน เป น ผลจากการเริ่ม นํ า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ แตมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไมไดกําหนด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) หนา 12/25

วิธี ป ฏิ บั ติ ในชว งเปลี่ย นแปลงหรือกิ จการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบั ญชี ด ว ยความ
สมัครใจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
20. ตามวัต ถุ ป ระสงค ข องมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ยั ง
ไม เริ่ ม ประกาศใช ม าถือ ปฏิ บั ติกอ นมี ผ ลบัง คับ ใช ไมถื อเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี
ตามความสมัครใจ
21. ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณ
อื่น ฝายบริห ารอาจปฏิบัติตามยอ หนาที่ 12 ซึ่งอนุ ญาตให นํานโยบายการบัญชีจากประกาศที่ออก
ลาสุ ด ของหนวยงานอื่นที่ใชแนวคิ ดคลา ยกันกั บแมบ ทการบัญชีใ นการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
มาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแกไขประกาศดังกลาวและกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
กิจการตองบันทึก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเปดเผยวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
โดยสมัครใจ
การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
22. ยกเวนกรณีที่กิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังกับงบการเงินงวด
กอนตามที่กลาวในยอหนาที่ 23 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งตองปรับยอนหลัง
ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2 กิจการตองปรับยอดยกมาตนงวดขององคประกอบ
ในสวนของเจาของที่ได รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี สํา หรับ งบการ
เงิ นงวดแรกสุดและแตละงวดที่ไดแ สดงเปน ขอมูล เปรียบเทียบ โดยถือเสมือ นว าไดมีก ารนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
23. เมื่อกิจการตองนํ านโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังตามยอหนาที่ 19.1 หรือ 19.2
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลใหกิจการตองปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแต
กิจการ ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวด
บัญชี หรือไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได
24. หากในทางปฏิ บัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บั ญชี ของงวดใดงวดหนึ่ ง หรื อหลายงวดที่ แ สดงเป น ข อมู ล เปรีย บเที ยบได กิจ การต อ งนํ า
นโยบายการบัญชีใหม มาถือปฏิบัติกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแ ละหนี้สินตนงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน โดยกิจการตองปรับยอดคงเหลือ
ยกมาตนงวดของแตละองคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับงวดบัญชีนั้น
25. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิด ขึ้น ณ วัน ตน งวดของงวดบัญ ชี
ปจ จุบั น จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีของงวดบัญชีก อนๆ ได กิจ การตองปรับ ปรุ ง
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ขอมู ลเปรีย บเทียบ เพื่อแสดงถึ ง การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบั ญชีโดยใชวิ ธี เ ปลี่ย นทั น ที
เปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได
26. หากกิจการนํานโยบายการบัญชีใหมม าถือปฏิบัติย อนหลัง กิจการตองนํานโยบายการบัญชีใหมม า
ถือ ปฏิ บั ติ กับ งบการเงิน งวดก อนที่ นํามาแสดงเปน ขอ มู ลเปรี ยบเที ยบถึงงวดในอดี ตที่ ไ กลที่ สุด
ที่สามารถทําได การนํานโยบายการบัญชีใหมม าถือปฏิ บัติย อนหลังกั บ งบการเงิ นงวดกอนจะไม
สามารถทําได เวนแตกิจการสามารถระบุผลกระทบสะสมของยอดคงเหลือยกมาและยอดคงเหลื อ
ยกไปในงบแสดงฐานะการเงิ นของงวดบัญชีนั้ น จํ านวนเงินของรายการปรับปรุงสําหรั บ งวดบัญชี
กอนๆ จะนํามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของรายการที่เปนองคประกอบในสวนของเจาของ
ที่ไดรั บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในงบการเงิน งวดแรกสุ ดที่นํามาแสดง
เปนขอมูลเปรีย บเทียบ ซึ่งโดยปกติ จะเปนรายการปรั บปรุงกับ กํา ไรสะสมตน งวด อย างไรก็ตาม
รายการปรับปรุงอาจนํามาปรับปรุงกับองคประกอบอื่น ๆ ของสวนของเจาของได (เชน เพื่อปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ข อมู ลอื่น ๆ ที่เ กี่ย วของกับ งวดบั ญชีกอ น เชน สรุป ขอมูล
การเงินในอดีตจะไดรับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเทาที่จะทําไดเชนเดียวกัน
27. หากกิจการไม สามารถนํ านโยบายการบั ญชีใหมม าถือปฏิบัติยอ นหลังกับ งบการเงินงวดกอนๆ ได
เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมตองวดกอนๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีไ ด ตามที่ กลาวในยอหน าที่ 25 กิจ การตองนํานโยบายการบั ญชี ใหม ม าถือปฏิ บัติต าม
วิธีเปลี่ยนทันที เปนตน ไปนับ ตั้งแตงวดลาสุ ดที่สามารถปฏิ บัติไ ด ดังนั้น กิจการจึงไมต องคํา นึงถึง
สวนของรายการปรั บ ปรุ งสะสมต อสิ นทรัพ ย หนี้สินและสวนของเจา ของที่เกิ ดขึ้ นก อนวันดั งกลาว
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ อนุญาตใหกิ จการสามารถเปลี่ยนนโยบายการบั ญชี แมวากิจ การจะไม
สามารถใชนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงกับงวดบัญชีกอ นๆ ในทางปฏิบัติได ยอหนาที่ 50-53
ได กํา หนดแนวปฏิบัติเมื่ อกิจ การไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมม าถือ ปฏิบั ติกับงบการเงิน
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปดเผยขอมูล
28. เมื่ อกิ จการเริ่ มนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมาถื อปฏิบัติทํ าใหเ กิด ผลกระทบตองวด
บั ญ ชี ป จ จุ บั น หรื อ งวดบั ญ ชี ก อ น หากกิ จ การไม ส ามารถระบุ จํ า นวนเงิ น ของการปรั บ ปรุ ง
ผลกระทบนั้ นหรือหากผลกระทบนั้ นมีผ ลตองวดบัญชี ในอนาคต กิจการตองเปด เผยขอมู ล
ทุกขอดังตอไปนี้
28.1 ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
28.2 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีเ ปน การปฏิบัติต ามที่ กํา หนดไวใ นวิ ธีป ฏิบัติในช วง
เปลี่ยนแปลง
28.3 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28.4 คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
28.5 ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดตอไป
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28.6 สํา หรั บ งวดบั ญ ชีป จ จุบั น และงวดบั ญ ชี ง วดก อนทุ ก งวดที่ มี ก ารนํ า เสนองบการเงิ น
หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
28.6.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
28.6.2 กําไรต อหุน ขั้น พื้น ฐานและกํา ไรต อหุน ปรั บ ลดหากกิจ การต องปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
28.7 จํานวนเงินของรายการปรับ งบการเงินงวดกอนแตล ะงวดที่นําเสนอ หากสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ
28.8 หากกิจการไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมม าถือปฏิบัติยอนหลังไดตามที่กําหนด
ไว ในยอหนาที่ 19.1 และ 19.2 สํา หรับงบการเงินงวดก อนแตละงวด หรือ งวดกอ น
งวดที่มีการนําเสนองบการเงิน กิจการตองเปด เผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้น ของ
เงื่อนไขดั งกลาวและรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีเริ่มเมื่อใดและ
อยางไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
29. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทํ าให เกิดผลกระทบต องวดบั ญชี
ปจจุบัน หรืองวดบัญ ชีกอน ผลกระทบดังกลาวจะมี ผลตองวดบัญชี นั้นๆ เวน แตจะไมสามารถ
ทํ า ได ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ จะระบุ จํ า นวนเงิ น ที่ ต องปรั บ ปรุ ง หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ งวดบั ญ ชี
ในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
29.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
29.2 เหตุผลวา การใชนโยบายการบัญชีใหมทํา ใหงบการเงิ นมีค วามนาเชื่อถือและเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร
29.3 สําหรับงวดบัญชีปจจุบ ันและงวดบัญชีงวดกอนทุกงวดที่มีการนําเสนองบการเงิน หาก
สามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบตอ
29.3.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ และ
29.3.2 กําไรต อหุน ขั้น พื้น ฐานและกํา ไรต อหุน ปรั บ ลดหากกิจ การต องปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
29.4 จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินงวดกอนแตละงวดที่นําเสนอหากสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ และ
29.5 หากกิจการไม สามารถนํ านโยบายการบั ญชีใหม มาถือปฏิ บั ติยอ นหลัง กับ งบการเงิ น
งวดกอน ๆ หรื องวดใดงวดหนึ่ง กอนงบการเงินงวดที่ นําเสนอได กิจการต องเปดเผย
สถานการณ ที่ นํ า ไปสู การเกิ ด ขึ้ น ของเงื่ อ นไขดั ง กล า วและรายละเอี ย ดว า การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดเริ่มเมื่อใดและอยางไร
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งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
30. เมื่ อกิ จการยัง ไม นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บใหมที่ประกาศใช แลว แตยัง ไม มี
ผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
30.1 ขอ เท็จจริง ที่กิ จการยัง ไม นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหมดั งกลาวมา
ถือปฏิบัติ
30.2 ขอมูลที่ทราบหรือขอมูลที่ประมาณไดอยา งสมเหตุสมผลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
กระทบที่เปนไปไดของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ใหมมาถือปฏิบัติ
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 หากไมทราบหรือ ไมสามารถประมาณจํานวนเงิน ของผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นได
อยางสมเหตุสมผล ใหระบุขอเท็จจริงดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
32. เนื่องจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคารายการ
หลายรายการในงบการเงินไดอยางแมนยํา การประมาณการดังกลาวตองกระทําโดยอาศัยดุลยพินิจ
ซึ่งอยูบนพื้น ฐานของขอมูลลาสุดที่ นาเชื่อถือที่มี อยู ตัวอยางของรายการบัญชีที่ทํ าใหกิจ การตองใช
การประมาณการ ไดแก
32.1 หนี้สงสัยจะสูญ
32.2 สินคาลาสมัย
32.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
32.4 อายุการใหประโยชนของสินทรัพย หรือรูปแบบของการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยที่มีการเสื่อมคา และ
32.5 ภาระผูกพันจากการรับประกัน
33. การประมาณการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัด ทํางบการเงิน และไมทําให งบการเงิน
สูญเสียความนาเชื่อถือ
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34. กิจการอาจตองทบทวนการประมาณการที่มี อยูเดิมหากสถานการณที่ใชเปนเกณฑในการประมาณการ
ได เปลี่ยนแปลงไป หรื อ กิ จ การได รั บ ข อมู ล ใหม ห รื อ มี ป ระสบการณ เ พิ่ม เติม จากเดิ ม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการไมเกี่ ยวกับงบการเงินงวดกอนและไมถือเปนการ
แกไขขอผิดพลาด
35. การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค า ถื อ เป น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม ถื อ เป น
การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ในกรณี ที่ เ ป น การยากที่ จ ะแยกความแตกต างว าเป น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ให ถื อ ว า
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
36. นอกเหนื อจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กลา วไวในยอ หนาที่ 37 กิจการตองรับรู
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี ทั น ที ในกําไรหรือขาดทุ น ตามขอใด
ขอหนึ่งดังตอไปนี้
36.1 สํา หรั บ งวดที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี หากการเปลี่ ย นแปลงนั้ น
มีผลกระทบตองวดดังกลาวเพียงงวดเดียว
36.2 สําหรับ งวดที่มีก ารเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และงวดต อ ๆ ไป หากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดดังกลาว
37. หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย
หนี้สิน หรือรายการในสว นของเจาของ กิจการตองรับรูโดยการปรับ ปรุง มู ลคาตามบัญ ชีของ
สินทรัพย หนี้สินหรือรายการในสวนของเจาของที่เกี่ยวของในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
38. การรั บ รู ผ ลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี โ ดยวิ ธี เ ปลี่ ยนทั น ที เ ป น ต น ไป
หมายถึ ง การนํ าการเปลี่ยนแปลงประมาณการบั ญชี ม าถือ ปฏิ บั ติ กับ รายการคา เหตุก ารณห รื อ
สถานการณอื่น ที่เกิ ดขึ้นนับตั้ งแตวัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
งวดเดีย ว หรืออาจมีผลต อกํ าไรหรือ ขาดทุนของทั้ งงวดบั ญชี ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ตอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับ รูในงวดบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช
งานของสิน ทรัพ ย หรือการเปลี่ย นแปลงรูปแบบการใชป ระโยชนเชิ งเศรษฐกิจ ของสิน ทรัพ ยที่ มี
การเสื่อมคา จะมี ผลกระทบตอ ทั้ง งวดบั ญชี ปจจุ บันที่ มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชีในอนาคต
แตละงวดตามอายุก ารใชงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เหลืออยู ทั้งสองกรณี กิจการตองรับรูผล
ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตองวดบัญชี ปจจุบันเป นรายไดห รื อค าใชจ ายในงวดบัญ ชีปจจุบัน
สวนผลกระทบ (ถามี) ที่มีตองวดบัญชีตอไปจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดบัญชีที่เกี่ยวของ
ในอนาคต
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การเปดเผยขอมูล
39. กิจการต องเป ดเผยขอมูล เกี่ยวกั บลัก ษณะและจํา นวนเงิน ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผ ลกระทบตองบการเงิน สําหรับ งวดบัญชีปจจุบัน หรือคาดวาจะมี ผลกระทบต อ
งวดบัญชีตอไป เวนแตไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได
40. หากกิจการไมเ ปด เผยผลกระทบตองวดบัญ ชีในอนาคตเนื่ องจากไมสามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

ขอผิดพลาด
41. ข อ ผิ ด พลาดอาจเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการรั บ รู การวั ด มู ล ค า การนํ า เสนอข อ มู ล หรื อ การเป ด เผย
องคป ระกอบของงบการเงิน งบการเงินถือว าไมเ ปนไปตามมาตรฐานการบัญชีห ากงบการเงินนั้น
มีข อผิด พลาดที่มีสาระสําคั ญหรือมี ขอผิด พลาดที่ ไม มีสาระสําคั ญแตเ กิดขึ้ นอยางจงใจเพื่อทําให
งบการเงิน ของกิ จการแสดงฐานะการเงิน ผลการดํา เนินงานและกระแสเงินสดตามที่ฝายบริห าร
ตอ งการ กิจการอาจพบขอผิดพลาดของงวดปจจุบั นและแก ไขทั นกอ นที่ง บการเงิ นจะได รั บการ
อนุมัติเผยแพร อยางไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดปจจุบัน
ในงวดบัญชีถัดไปและขอ ผิด พลาดเหลา นี้จ ะถูกแกไขโดยปรับ งบการเงิน ที่นํามาแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูยอหนาที่ 42-47)
42. ยกเวน ขอ จํากัดที่ กล าวไวในยอ หน าที่ 43 กิ จการต องแกไ ขข อผิด พลาดที่มี สาระสํ าคัญของ
งวดก อนโดยปรับ ยอนหลั งในงบการเงิ นฉบับ แรกที่ไดรับการอนุ มัติใหเ ผยแพร หลั งจากที่พ บ
ขอผิดพลาดโดย
42.1 ปรั บ งบการเงิ น งวดก อ นที่ แ สดงเป น ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บเสมื อ นว า ข อ ผิ ด พลาดได
ถูกแกไขในงวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
42.2 หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับ ปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน
และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ

ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังได
43. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับ งบการเงิน ยอนหลัง เวนแต
ในทางปฏิ บั ติ ไ ม ส ามารถระบุ จํ า นวนเงิ น ของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้น ในแต ล ะงวดบั ญ ชี หรื อ
ไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได
44. หากในทางปฏิ บั ติ กิ จ การไม สามารถระบุ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากข อผิ ด พลาดของแต ล ะงวด
ที่แสดงเปนขอมูล เปรียบเทีย บไมว างวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดก็ต าม กิ จการตองปรับปรุ ง
ยอดยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของสําหรั บงวดบัญชีแรกสุด ที่สามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)
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45. หากในทางปฏิบัติ กิจ การไม สามารถระบุ ผลกระทบสะสม ณ ตน งวดบัญชีปจจุบัน ที่เกิด จาก
ข อ ผิ ด พลาดที่ มี ต อ งบการเงิ น ของงวดบั ญ ชี ก อ นๆ ได กิ จ การต อ งแก ไ ขข อ ผิ ด พลาด
โดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดงเปน ขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจาก
วันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
46. การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดของงวดบั ญ ชี ก อ นจะไม ร วมอยู ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ของงวดบั ญ ชี
ที่พ บข อผิดพลาด กิจการตองปรับยอนหลั งขอมู ลงวดกอนที่นําเสนอ รวมทั้งขอ มูล ทางการเงินใน
อดีตโดยสรุป โดยปรับยอนหลังใหไกลที่สุดเทาที่จะทําไดในทางปฏิบัติ
47. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของขอผิดพลาด (เชน การนํานโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติไมถูกตอง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 กิจการตองใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได โดย
ไม ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบสะสมที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง กั บ สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น และส ว นของเจ า ของ
ในสวนที่ เ กิด กอ นวัน ดัง กลาว มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ไ ดกํา หนดแนวปฏิ บั ติในกรณีที่ กิจ การ
ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดสําหรับงบการเงินงวดกอน ๆ ไดไวในยอหนาที่ 50-53
48. การแก ไขข อผิ ดพลาดแตกตางจากการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการ
ทางบั ญชี มี ลัก ษณะเปน การประมาณการที่อาจต องมีการทบทวนเมื่อกิ จการได รับ ขอ มูล เพิ่ มเติม
ตั ว อยา งเช น ผลกํ าไรหรื อ ผลขาดทุ น ที่ รั บ รู จ ากผลของรายการที่ มี ค วามไม แ น น อนไม ถื อ เป น
การแกไขขอผิดพลาด

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน
49. ในการปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
49.1 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดกอน
49.2 สําหรับงบการเงินของงวดบัญชีกอนแตละงวดที่นําเสนอ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงิน
ของรายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได
49.2.1 รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
49.2.2 กํา ไรต อหุน ขั้น พื้น ฐานและกํา ไรต อ หุน ปรั บ ลดหากกิจ การต อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
49.3 จํ า นวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ณ วั น ต น งวดของงวดบั ญ ชี แ รกสุ ด ที่ นํ า มาแสดง
เปรียบเทียบ
49.4 หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอน
งวดใดงวดหนึ่ งได กิจการต องเปด เผยสถานการณที่ นํา ไปสูการเกิด ขึ้นของเงื่อนไข
ดังกลาวและรายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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กรณีที่ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังและกรณีที่ไมสามารถปรับ
งบการเงินยอนหลังไดในทางปฏิบัติ
50. ในบางสถานการณ เป น ไปไม ไ ด ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ขอ มู ลสํ าหรั บ งวดก อ นๆ ที่ แ สดง
เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมได
จัดเก็บขอมูลในงวดกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใ หมมาถือปฏิบัติย อนหลังได
(รวมถึ ง ในยอ หน าที่ 51-53 เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนทั น ที เ ป น ต น ไปกั บ งวดบั ญชี ก อ นๆ) หรื อ ไม
สามารถปรับงบการเงินยอนหลังเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดกอนได และอาจเปนไปไมได
ที่กิจการจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมขอมูลขึ้นมาใหม
51. บอยครั้งที่กิจการจําเปนตองอาศัยการประมาณการในการใชนโยบายการบัญชีสําหรับองคประกอบ
ของงบการเงิ น ที่ รั บ รู ห รื อ เป ด เผยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายการค า เหตุ ก ารณ และสถานการณ อื่ น
การประมาณการตองอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทําขึ้นภายหลังวันที่ในงบดุล การประมาณการอาจ
ทํ าได ยากสํ าหรั บ การนํ านโยบายการบั ญชี ใหม ม าถื อ ปฏิ บั ติ ยอนหลัง หรื อ การปรั บ งบการเงิ น
ยอ นหลัง เพื่อแกไ ขขอผิ ดพลาดที่เกิ ดขึ้ นในงวดกอ นเนื่ องจากระยะเวลาที่ผา นไปนานขึ้ นหลังจาก
รายการคา เหตุการณ หรื อสถานการณอื่นที่ไดรับผลกระทบเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม วัต ถุป ระสงคของ
การประมาณการที่เกี่ยวของกับงวดก อน ยังคงเหมือนกับการประมาณการสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน
อย า งไรก็ ต าม วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประมาณการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งวดก อ นยั ง คงเหมื อ นกั บ
วัตถุประสงคของการประมาณการที่ทําในงวดปจจุบัน เพื่อใหสะท อนถึงรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นที่เกิดขึ้น
52. ดังนั้ น ในการนํานโยบายการบั ญชีใหมมาถือปฏิบัติ ยอนหลัง หรือการแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน
กิจการตองจําแนกขอมูลซึ่ง
52.1 ใหหลักฐานถึงกรณีแวดลอมที่เปนอยู ณ วันที่รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่นได
เกิดขึ้น และ
52.2 ขอมูลที่ควรมีอยู ณ วันที่งบการเงินสําหรับงวดกอนไดรับการอนุมัติใหเผยแพร
จากขอมูลอื่น สําหรับประมาณการบางประเภทอาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะแยกขอมูลขางตน
(เชน การประมาณมูลคายุติธรรมที่ไมไดอิงจากราคาที่หาไดหรือขอมูลที่หาได) เมื่อการนํานโยบาย
การบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง หรือการปรับ งบการเงินยอนหลังตองอาศัยการประมาณการที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งเปนไปไมไดที่จะแยกขอมูลดังกลาว ใหถือวาการใชนโยบายการบัญชีใหมยอนหลังหรือ
การแกไขขอผิดพลาดยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
53. กิจการตองไมใช ขอมูลที่ไดรับมาภายหลังในการนํานโยบายการบัญชีใหมม าถือปฏิบัติ หรือในการ
แกไขขอผิดพลาดของงวดกอน ไมวาจะเปน การตั้งขอสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของผูบริหารในงวด
กอนหรือประมาณจํานวนเงินที่รับรู วัดมูลคาหรือเปดเผยในงวดกอน ตัวอยางเชน หากกิจการแกไข
ขอผิดพลาดในงวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจน
ครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
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(เมื่อมี การประกาศใช) กรณีดังกลาวไม ไดเปนการเปลี่ยนเกณฑการวัดมู ลคาสําหรับงวดบัญชีนั้ น
หากฝายบริหารของกิจการไดตัดสินใจที่จะไมถือสินทรัพยดังกลาวจนครบกําหนดในเวลาตอมา ใน
กรณีนี้กิจการไมสามารถเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยทางการเงินในงบการเงินงวดกอนที่ไดจัดเงิน
ลงทุ นดังกลาวเปนเงิ น ลงทุ น ที่ ถือจนครบกํ าหนดได นอกจากนี้สําหรับ กรณีการปรับ งบการเงิน
ยอนหลังเพื่อ แกไขขอผิด พลาดในการคํานวณหนี้สินสําหรับการลาปวยของพนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) จํานวนเงินของหนี้สิน
ที่บัน ทึก ไมไดคํา นึงถึงการระบาดของไขหวั ดใหญ ซึ่งเปนเหตุก ารณไมป กติที่เกิ ดขึ้นในงวดตอมา
หลังจากที่อนุมัติ ใหอ อกงบการเงินของงวดกอนแลวการปรับ ขอ มูลเปรียบเที ยบสําหรับ งวดกอนที่
ต อ งอาศั ย ประมาณการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ไม ทํ าให ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ การแก ไ ขข อ มู ล เปรี ยบเที ย บ
ขาดความนาเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
54. มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ใ ห ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ
หลั งวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนต นไป ทั้ งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจ การนํ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
55.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใ ห ใ ช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

56.

(ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

ตัวอยางที่ 1 การปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับขอผิดพลาด
1.1 ในระหวางป 25X2 บริษัท เบตา จํากัด พบวามีบ างผลิ ตภัณฑ ที่ไ ดทํ าการขายในป 25X1 แล ว
แตยังบันทึกเปนสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เปนจํานวน 6,500 บาท
1.2 บริษัท เบตา จํากัด ไดบั นทึกบัญชีสําหรับ ป 25X2 โดยบันทึ กขายจํานวน 104,000 บาท ตนทุน
ขายจํานวน 86,500 บาท (ซึ่งรวมขอผิดพลาดสําหรับสินคาคงเหลือตนงวดจํา นวน 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 อัตราภาษีเงินไดข องบริษัท เบตา จํากัด เทากั บรอยละ 30 สําหรับ ป 25X2 และ 25X1 และไมมี
รายไดและคาใชจายอื่นๆ แลว
1.6 บริษัท เบตา จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 5,000 บาท และไมมีสวนประกอบอื่นในสวนของ
เจาของ นอกจากกําไรสะสม หุนทุนไมไดออกจําหนายแกบุคคลทั่วไป และไมมีการเปดเผยในเรื่อง
กําไรตอหุน
บริษัท เบตา จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
(ปรับปรุงใหม)

ขาย
ตนทุนขาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร

25X2
บาท
104,000
(80,000)
24,000
(7,200)
16,800

25X1
บาท
73,500
(60,000)
13,500
(4,050)
9,450
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บริษัท เบตา จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
หุนสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X1 - ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
กําไรสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X2 - ปรับปรุงใหม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2

บาท
5,000
5,000
5,000

กําไร
สะสม
บาท
20,000
9,450
29,450
16,800
46,250

รวม
บาท
25,000
9,450
34,450
16,800
51,250

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
1. มีสินค าบางรายการได ถูกจําหนา ยในป 25X1 แตยั งรวมเปน สินค าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั น วาคม

25X1 จํา นวน 6,500 บาท งบการเงิน สําหรับ ป 25X1ไดถูกปรับปรุ งใหมเพื่ อแกไ ขข อผิ ดพลาดนี้
โดยไมมีผลกระทบตองบการเงินป 25X2 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินนี้เปนดังนี้

ตนทุนขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง
กําไรลดลง

ผลกระทบ
ป 25X1
บาท
(6,500)
1,950
(4,550)

สินคาคงเหลือลดลง
ภาษีเงินไดคางจายลดลง
สวนของเจาของลดลง

(6,500)
1,950
(4,550)

ตัวอยางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยการถือปฏิบัติยอนหลัง
(ตัวอยางนี้ไมใช)
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ตัวอยางที่ 3 การเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อการ
ถือปฏิบัติยอนหลังไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
3.1

ในระหวางป 25X2 พบวาบริ ษั ท เดลตา จํ ากัด มี ก ารเปลี่ ยนแปลงนโยบายบั ญ ชีเกี่ ยวกับ การ
คํ านวณคาเสื่อ มราคาที่ ดิ น อาคาร และอุป กรณ เพื่ อ ให เปน ไปตามตามวิธีแ ยกสว นประกอบ
(component approach) ในขณะเดียวกันก็มีการเริ่มใชวิธีการตีราคาใหม

3.2

กอนป 25X2 การบันทึกสิน ทรัพยของบริษัท เดลตา จํากัด นั้นไมมีรายละเอียดที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติตามวิธีแยกสวนประกอบอยางครบถวน ณ สิ้นป 25X1 ผูบริหารวาจางวิศวกรในการสํารวจ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับสวนประกอบตาง ๆ ของสินทรัพยและมูลคายุติธรรม อายุการใชงาน
ประมาณการมู ล ค า คงเหลื อ และจํ า นวนที่ คิ ด ค า เสื่ อ มราคา ณ ต น ป 25X2 อย า งไรก็ ต าม
การสํารวจดัง กลาวไม ไดใ ห ห ลัก การที่เพียงพอที่สามารถเชื่ อถือไดสําหรั บประมาณการตนทุ น
สําหรับสวนประกอบตางๆ ซึ่งไมมีการแยกบันทึกมาตั้งแตตน และรายการที่บันทึกอยูกอนที่จะทํา
การสํารวจก็ไมสามารถใหขอมูลที่จะแยกโครงสรางได

3.3

ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท เดลต า จํ า กั ด พิ จ ารณาวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี สํ า หรั บ 2 วิ ธี สํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งผูบริหารดังกลาวพิจ ารณาแลวพบวาไมสามารถทําไดในทางปฏิบั ติ
สําหรับการนําวิธีแยกสวนประกอบไปใชปรับปรุงยอนหลัง ดังนั้นผูบริหารไดสรุปวาบริษัท เดลตา
จํากัด จะใชนโยบายการบัญชีใหมเปนการเปลี่ยนทันทีตั้งแตป 25X2 เปนตนไป

3.4

ขอมูลเพิ่มเติม
อัตราภาษีเงินไดของ เดลตา เทากับรอยละ 30
บาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ ปสิ้นสุด 25X1
ตนทุน
คาเสื่อมราคา
มูลคาตามบัญชี
การเปลี่ยนทันทีของคาเสื่อมราคาสําหรับป 25X2 (ตามวิธีเดิม)
ขอมูลบางสวนจากทางการสํารวจทางวิศวกรรม
การประเมินมูลคา
การประมาณมูลคาคงเหลือ
อายุการใชงานเฉลี่ยของสินทรัพย (ป)
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับป 25X2 (ตามวิธีใหม)

25,000
(14,000)
11,000
1,500
17,000
3,000
7
2,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางสวน)
ตั้งแต ป 25X2 เปนตน มา บริษัท เดลตา จํากัด ไดมีก ารเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ย วกั บการคํานวณ
คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อให เปนไปตามวิธีแ ยกสวนประกอบ (component approach)
ในขณะเดีย วกัน ก็มีการเริ่มใชวิธีก ารตีราคาใหม ผูบริ หารของบริษั ท เห็น วานโยบายดัง กล าวสามารถให
ขอมูลที่นาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการตัด สินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากใหความถูกตองในสวนประกอบของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ รวมทั้งยังใหมูลคาที่เ ปนปจจุบัน กิจการไดใชนโยบายดังกลาวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปน
ตนไปตั้งแตป 25X2 เนื่องจากบริษัทไมสามารถประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว
เพื่อ ใชป รับปรุงยอนหลัง หรือเปลี่ยนทัน ทีกอ นหนานี้ ดังนั้น การใชนโยบายการบัญชีนี้จึงไมมีผลกระทบ
กับงบการเงินปกอ น โดยผลกระทบดังกลาวสําหรับ ปปจจุบัน ทําใหมู ลคาตามบัญชีของที่ดิ น อาคารและ
อุปกรณ ณ วันตน ป 25X2 เพิ่ มขึ้ นจํานวน 6,000 บาท ภาษีเ งินได ร อตั ดบั ญชีตน งวดเพิ่ มขึ้นจํานวน
1,800 บาท ส วนเกินมู ลค าจากการตีราคาสิ นทรั พย ณ วั นตนปเกิดขึ้ น จํานวน 4,200 บาท ค าเสื่อ ม
ราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 500 บาท และคาใชจายภาษีเงินไดลดลงจํานวน 150 บาท
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ เป นไปตามเกณฑที่กํ าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชี ระหวางประเทศ
ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุก ารณ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ง เปน การแก ไขของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 10 : Events After the Reporting Period
(Bound volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
การรับรูรายการและการวัดมูลคา

บทนํา1–บทนํา4
1
2
3–7
8–13

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง
เงินปนผล

การดําเนินงานตอเนื่อง
การเปดเผยขอมูล

วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

วันถือปฏิบัติ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

8-9
10-11
12-13

14-16
17-22

17-18
19-20
21-22

23
24

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) หนา 2/10

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุก ยอหนามีความสําคัญเทา กัน และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ า นโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ กํ า หนดของแม บ ทการบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ห แ นวปฏิ บั ติ
ในการเลือ กและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิ จการถือปฏิบั ติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลา
รายงาน ใชแ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2549) เรื่ อ ง เหตุก ารณ ภายหลั ง
วั น ที่ ใ นงบดุ ล และให ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน
บทนํา 2.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
นี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ไดเห็นสมควร
ใหปรับ ปรุ งใหม เนื่องจากยั งคงมี ขอสงสั ยและขอวิ จารณ มาตรฐานโดยผู กํา กับ ดูแลหลั กทรัพ ย
ผูป ระกอบวิช าชีพ บั ญ ชี และฝ า ยอื่ น ที่สนใจ โดยวั ตถุ ป ระสงคของโครงการนี้ คือ เพื่ อ ใหล ด
หรือ กําจั ดทางเลือ ก ลดความซ้ํา ซอนและความขั ดแยงภายในมาตรฐานเพื่อ จัดการกับป ญหา
ที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกันและเพื่อปรับปรุงเรื่องอื่นดวย

บทนํา 3.

(บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4.

(บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 10 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อง เหตุการณ ภายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.1 เพื่ อ กํา หนดวาเมื่อ ใดกิ จการตอ งนํ า เหตุ ก ารณ ภายหลั งรอบระยะเวลารายงานมาปรับ ปรุ ง
รายการในงบการเงิน และ
1.2 เพื่ อ กํ า หนดใหกิ จ การตอ งเป ดเผยขอ มู ลเกี่ ยวกั บ วั น ที่ไดรั บ อนุ มัติให อ อกงบการเงิน และ
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองไมจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
หากเหตุการณภายหลั งรอบระยะเวลารายงานชี้ให เห็น วาขอสมมติเ กี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ไมเหมาะสม

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ใ หถื อ ปฏิ บัติ กับ การบัญ ชี แ ละการเปดเผยข อ มูล สํ า หรับ เหตุก ารณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

คํานิยาม
3.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุการณภายหลังรอบ หมายถึง
ระยะเวลารายงาน

เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับวันที่ไ ดรับ อนุ มัติใ หออกงบการเงิน ไมวาเหตุก ารณ
นั้ น จะเป น ไปในทางดี ห รื อ ไม ดี เหตุ ก ารณ ดั ง กล า ว
สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) เหตุ การณ ที่เปนหลักฐานยืนยันว าสถานการณไดมี
อยู ณ วั นสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุ การณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง) และ
2) เหตุ ก ารณ ที่ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สถานการณ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง)
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4.

ขั้น ตอนที่เกี่ย วของในการอนุ มัติ ใหออกงบการเงิน จะแตกต างกัน ซึ่ง ขึ้น อยู กับ โครงสรา งการบริหาร
ขอบังคับและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดทําและสรุปงบการเงิน

5.

ในบางกรณี กิ จ การถู ก กํ า หนดให นํ า เสนองบการเงิ น เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ห ลั ง จากที่ มี ก ารออก
งบการเงิ น แล ว ในกรณี ดั ง กล า ว ถื อ ว า มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห อ อกงบการเงิ น ณ วั น ที่ อ อกงบการเงิ น
มิใชวันที่ผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน
ตัวอยาง
วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 25x2 ฝ า ยบริ ห ารของกิ จ การได จั ด ทํ า ร า งงบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
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 ฝา ยบริ หารของกิ จการถู ก กํา หนดใหอ อกงบการเงิน เพื่ อ ใหคณะกรรมการกํา กั บดูแ ล
(ที่ป ระกอบด วยผูที่ไมใชกรรมการบริห ารเทานั้ น) อนุมัติ ในกรณีดั งกลาวถื อว ามีการอนุมัติใหออก
งบการเงินเมื่อฝายบริหารอนุมัติใหออกงบการเงินเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการดังกลาว
ตัวอยาง
วั น ที่ 18 มี น าคม 25x2 ฝ า ยบริ ห ารของกิ จ การได อ นุ มั ติ ใ ห อ อกงบการเงิ น เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล โดยคณะกรรมการที่ กํ า กั บ ดู แ ลดั ง กล า วประกอบด ว ยผู ที่ ไ ม ใ ช
กรรมการบริหาร และอาจรวมถึงตัวแทนพนักงานและผูมีสวนไดเสียจากภายนอก
วันที่ 26 มีนาคม 25x2 คณะกรรมการที่กํากับดูแลไดอนุมัติงบการเงิน
วันที่ 1 เมษายน 25x2 งบการเงินดังกลาวไดถูกจัดเตรียมใหผูถือหุนและบุคคลอื่น
วันที่ 15 พฤษภาคม 25x2 ผูถือหุนอนุมัติงบการเงินในการประชุมประจําป และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 25x2 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติไดถูกนําสงใหแกหนวยงานกํากับดูแล
งบการเงิน ไดรั บ การอนุ มั ติใ หอ อกในวั น ที่ 18 มี น าคม 25x2 (วั น ที่ฝ า ยบริ ห ารอนุ มั ติใ หอ อก
งบการเงินเพื่อเสนอตอคณะกรรมการที่กํากับดูแล)
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7.

เหตุการณภ ายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิด ขึ้นจนถึงวันที่อนุมั ติ
ใหอ อกงบการเงิน แมวาเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูลทางการเงิน
อื่นใหสาธารณชนทราบ

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง
8.

กิ จ การต อ งปรั บ ปรุ ง จํ า นวนที่ รั บ รู ใ นงบการเงิ น เพื่ อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง

9.

ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่ งเปน เหตุการณที่ทําใหกิจการ
ตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูไวในงบการเงิน หรือตองรับรูรายการที่ไมเคยรับรูมากอนมีดังตอไปนี้
9.1 คําพิ พากษาของคดีความในศาลภายหลัง รอบระยะเวลารายงานซึ่ง ยืนยันว ากิ จการมีภ าระ
ผูก พันในปจจุบัน ณ วั นสิ้น รอบระยะเวลารายงาน ใหกิ จการปรับปรุงจํ านวนประมาณการ
ที่เกี่ ยวขอ งกั บ คดีความในศาลที่รั บ รู ไว ก อ นหน า นี้ ตามขอ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อ าจเกิดขึ้นและสิน ทรัพ ย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ รั บ รู ป ระมาณการหนี้ สิ น ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม กิ จ การมิ ใ ช เ พี ย งเป ด เผยหนี้ สิ น
ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น เท า นั้ น เนื่ อ งจากคํ า พิ พ ากษาของศาลให ห ลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ ส ามารถนํ า ไป
พิ จ ารณาตามย อ หน า ที่ 16 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
9.2 ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สิ น ทรั พ ย เ กิ ด การด อ ยค า
ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน หรือจํานวนผลขาดทุน จากการดอ ยค าที่เ คยรับรูไว สํา หรับ
สินทรัพยจําเปนตองปรับปรุง ตัวอยางเชน
9.2.1 การลมละลายของลูกหนี้ที่เ กิด ขึ้น ภายหลั งรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติ จะเปน
การยื น ยั น ว า ผลขาดทุ น จากลู ก หนี้ การค าไดเกิ ดขึ้ นแลว ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น และ
9.2.2 การขายสินคาคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจใหหลักฐานเกี่ยวกับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
9.3 การกําหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานสําหรับตนทุนของสิน ทรัพยที่ ซื้อหรือสิ่ง ตอบแทน
จากสินทรัพยที่ขายกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
9.4 การกําหนดภายหลัง รอบระยะเวลารายงานสํา หรับจํานวนสว นแบงกํ าไรหรือการจายโบนัส
หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานที่จะตองจายสวนแบงกําไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเปน ผลมาจากเหตุการณกอนวัน
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9.5

สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง ผลประโยชน
ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
การพบการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่แสดงใหเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง
10.

กิ จ การต อ งไม ป รั บ ปรุ ง จํ า นวนที่ รั บ รู ใ นงบการเงิ น เพื่ อ สะท อ นถึ ง เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง

11.

ตัว อยา งของเหตุ การณภ ายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไ มต องปรับปรุ ง ไดแก การลดลงของราคา
ตลาดของเงิ น ลงทุ น ระหว า งวั น สิ้น รอบระยะเวลารายงานกั บ วั น ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หอ อกงบการเงิ น
โดยปกติ ก ารลดลงของราคาตลาดจะไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สถานะของเงิ น ลงทุ น ณ วั น สิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน แต จ ะสะท อ นใหเ ห็น ถึ งสถานการณ ที่ เ กิ ดขึ้น ในงวดถั ด ไป ดัง นั้ น กิ จ การ
ตอ งไมป รับปรุงจํ านวนเงิน ลงทุน ที่รั บรูไวในงบการเงิน ในทํา นองเดียวกัน กิจการตองไมป รับปรุง
จํ า นวนเงิ น ลงทุ น ที่ เ ป ด เผยไว ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานให เ ป น ป จ จุ บั น แม ว า กิ จ การ
อาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 21

เงินปนผล
12.

หากกิ จการประกาศจา ยเงินป นผลให กับ ผูถื อตราสารทุ น (ดูคํานิย ามของคํ าวา “ตราสารทุน ”
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การแสดงรายการสํ าหรับเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) ) ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน กิ จ การต อ งไม รั บ รู
เงินปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

13.

ถ า มี ก ารประกาศจ า ยเงิ น ป น ผลหลั ง รอบระยะเวลารายงาน แต ก อ นวั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห อ อก
งบการเงิ น เงิ น ป น ผลดั ง กล า วต อ งไม รั บ รู เ ป น หนี้ สิ น ณ วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เนื่ องจาก
เงิ นป นผลดังกลาวไมเป นภาระผู กพั น ณ เวลาดังกลาว เงินปนผลดังกลาวต องเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ตามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน

การดําเนินงานตอเนื่อง
14.

กิจการตองไมจัด ทํางบการเงินโดยใช เกณฑก ารดําเนินงานต อเนื่อง หากภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ฝายบริ หารของกิ จการตั้งใจที่จะเลิกกิจ การหรือหยุ ดการดําเนิน งาน หรือฝายบริ หาร
จําเปนตองเลิกกิจการหรือหยุดการดําเนินงานเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่สามารถทําได
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15.

ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะการเงิ น ที่ เ สื่ อ มลงภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานอาจชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ความจํ าเป นที่จ ะตองทบทวนขอ สมมติเ กี่ยวกับ การดําเนิ นงานตอเนื่ องที่กิจ การใชว ายังเหมาะสม
อยู ห รื อ ไม หากข อ สมมติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งไม เ หมาะสมที่ กิ จ การจะใช อี ก ต อ ไป
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกวางจนทํ าใหมาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้กํา หนดใหกิจการตอ งเปลี่ยนเกณฑ
การบันทึกบั ญชีที่ใชอยูใ หมี หลั ก การพื้น ฐานตา งไปจากเดิม มากกว าที่จ ะปรับปรุงจํานวนที่รับ รูไว
ตามเกณฑการบันทึกบัญชีเดิม

16.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุเปนการเฉพาะ
ใหกิจการตองเปดเผยขอมูล เมื่อเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
16.1 กิจการไมไดจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
16.2 ฝ า ยบริ ห ารของกิ จ การทราบถึ ง ความไม แ น น อนที่ มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณ ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความสงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ความสามารถของกิ จ การ
ในการดํา เนิ น งานตอ เนื่ อ ง กิ จ การต อ งเป ดเผยขอ มูลเหตุก ารณ หรื อ สถานการณ ดัง กลา ว
แมวาอาจเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเปดเผยขอมูล
วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
17.

กิ จ การต อ งเป ด เผยวั น ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ ใ ห อ อกงบการเงิ น และผู ใ ห ก ารอนุ มั ติ ง บการเงิ น
หากผู เ ป น เจ า ของกิ จ การหรื อ บุ ค คลอื่ น มี อํ า นาจแก ไ ขงบการเงิ น หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารออก
งบการเงินแลว กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

18.

เปนสิ่งสําคัญที่ ผูใชงบการเงินควรทราบวามีการอนุมัติใหออกงบการเงินเมื่อใด เนื่องจากงบการเงินนั้ น
จะไมสะทอนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ดังกลาว

การปรับขอมูลที่เปดเผยไวเกี่ยวกับสถานการณ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน
19.

หากกิจ การได รับ ข อ มูลภายหลั งรอบระยะเวลารายงานเกี่ย วกับ สถานการณที่ มีอ ยู ณ วั นสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน กิ จ การต อ งปรั บ ข อ มูล ที่ เ ป ด เผยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานการณ ดั ง กล า ว
ใหเปนปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมา

20.

ในบางกรณี กิจการจํ าเปนตองปรับขอมูลที่เปดเผยในงบการเงินใหเ ปนปจจุบันเพื่อสะทอนถึงขอมูล
ที่ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงาน แมวาขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการไดรับรู
ไวในงบการเงิน ก็ตาม ตัวอยางของกรณี ที่ทํา ใหกิ จ การตอ งปรั บ ขอ มูลที่ เ ปดเผยไวใหเป น ปจ จุ บั น
ได แ ก กรณี ที่ กิ จ การได รั บ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานเกี่ ย วกั บ หนี้ สิ น
ที่อาจเกิ ดขึ้นที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกเหนื อจากการที่กิจการตองพิจารณาวาจะรับ รู
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หนี้ สิ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป น ประมาณการหนี้ สิ น ในงบการเงิ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงประมาณการหนี้ สิ น
(ตามขอกํ า หนดที่ร ะบุ ไวในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) หรือไม กิจการตองปรับขอมูลที่เปดเผยสําหรับ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใหเปนปจจุบันโดยใชหลักฐานที่ไดรับมาใหมนั้น

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง
21.

เมื่อ เหตุก ารณภ ายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไมตอ งปรั บปรุงมีส าระสํา คัญ การไมเ ปด เผย
ข อ มู ล สามารถทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู ใ ช ง บการเงิ น ดั ง นั้ น
กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล ทุ ก ข อ ต อ ไปนี้ สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปนสาระสําคัญ
21.1 ลักษณะของเหตุการณดังกลา ว
21.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิ น หรือ คํา อธิบ ายที่ว า กิ จ การไม ส ามารถประมาณ
ผลกระทบดังกลาวได

22.

ตั ว อย า งต อ ไปนี้ เ ป น เหตุ ก ารณ ภ ายหลั ง รอบระยะเวลารายงานที่ ไ ม ต อ งปรั บ ปรุ ง แต โ ดยปกติ
มีผลทําใหมีการเปดเผยขอมูล
22.1 การรวมธุรกิจที่สําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การรวมธุร กิ จ (เมื่อ มีก ารประกาศใช) ซึ่งกํ า หนดใหกิ จ การตอ ง
เปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะในกรณีดังกลาว) หรือการจําหนายบริษัทยอยที่สําคัญ
22.2 การประกาศแผนยกเลิกการดําเนินงาน
22.3 การซื้ อ สิ น ทรั พ ย ที่ สํ า คั ญ การจั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย เ ป น ถื อ ไว เ พื่ อ ขายตามข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิน ทรัพยไ มห มุน เวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดํา เนินงานที่ยกเลิก การจําหนายสินทรัพยอื่น หรือการที่รัฐบาลเวนคืน
หรือยึดสินทรัพยที่สําคัญ
22.4 ความเสียหายในโรงงานผลิตที่สําคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
22.5 การประกาศหรือการเริ่มตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับ โครงสรางที่สําคัญ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 37 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น และสิน ทรั พย
ที่อาจเกิดขึ้น)
22.6 รายการเกี่ ย วกั บ หุ น สามั ญ และตราสารที่ อ าจเปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ที่ สํ า คั ญ ภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 33 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง กํ าไรต อหุ น
กํ าหนดใหกิ จการเป ดเผยคํ าอธิบายเกี่ ยวกั บรายการดั งกลาว นอกเหนื อจากกรณี ที่รายการ
ดังกล าวเกี่ ยวของกั บการตั้งขึ้ นเป นทุ น หรื อการใหหุ นโบนั ส การแตกหุน หรื อการรวมหุ น
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22.7
22.8

22.9
22.10

ซึ่งถูกกําหนดใหต องมีการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง กําไรตอหุน)
การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่ไมเปนปกติภายหลังรอบระยะเวลารายงานในราคาสิน ทรัพยหรือ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือมีการประกาศภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สิน ทรัพย
ภาษีเ งิน ไดร อตัด บัญ ชี และหนี้สิ นภาษีเ งิน ไดร อตัด บัญ ชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได)
การเกิ ด การให คํ า มั่ น สั ญ ญาหรื อ หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ เช น การค้ํ า ประกั น
ที่มีนัยสําคัญ และ
การเริ่มตนของคดีความที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันถือปฏิบัติ
23.

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ ใหถื อปฏิบั ติกั บงบการเงิน สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่มในหรื อหลัง
วัน ที่ 1 มกราคม 2554 เป น ต น ไป ทั้ ง นี้ สนั บ สนุ น ให นํ า ไปใช ก อ นวั น ถื อ ปฏิ บั ติ หากกิ จ การนํ า
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ไ ปถื อปฏิบัติสําหรับ รอบระยะเวลาบั ญชี ที่เริ่ม กอ นวั นที่ 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
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้เปน ไปตามเกณฑที่กํ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีร ะหวางประเทศ
ฉบั บ ที่ 11 เรื่ อ ง สัญญาก อสร าง พ.ศ.2552 ซึ่งเป นการแก ไ ขของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี .
ระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.11 Construction Contracts (Bound
volume 2009))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ใช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2550)
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สารบัญ
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
การรวมและการแยกสัญญากอสราง
รายไดคากอสราง
ตนทุนการกอสราง
การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง
การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
การเปดเผยขอมูล
วันถือปฏิบัติ
ภาคผนวก

ยอหนาที่
1-2
3-6
7-10
11-15
16-21
22-35
36-37
38
39-45
46

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี
การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1 ถึ ง 46 ทุ ก ย อ หน า มี ค วามสํ า คั ญ เท า กั น
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตอ งอ านโดยคํ านึง ถึง ขอกําหนดของแมบ ทการบัญชี ในกรณีที่ ไมได ให
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบั ญชี ใหกิจการถือปฏิ บัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค ที่ จะกํ าหนดวิธีปฏิบั ติทางบั ญชีเ กี่ ยวกับ รายไดและตนทุ นของ
สัญญากอสราง ประเด็นหลักทางการบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญากอสรางคือ การปนสวนรายไดและตนทุนใหกับ
งวดบัญชีที่มีการกอสรางเนื่องจากลักษณะของงานก อสรางสวนใหญมีวันที่เริ่มต นก อสรางกับวันที่สิ้ นสุด
การกอสรางต างงวดบั ญชีกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ใชเ กณฑก ารรับรูรายการตามที่ ระบุ ไวในแมบท
การบัญชีเพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับ รูรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นเปนรายได
และคาใชจายไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดใหแนวทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับเกณฑการรับรูรายการดังกลาว

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให ถื อปฏิ บั ติ กั บ การบั ญ ชี สํา หรั บ สัญ ญาก อสร า งในงบการเงิ น
ของกิจการที่รับงานกอสราง

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ใ ชแ ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง สัญญา
กอสราง

คํานิยาม
3.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญากอสราง

หมายถึง

สัญญาราคาคงที่

หมายถึง

สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพย
รายการเดี ย ว หรื อ ก อ สร า งสิ น ทรั พ ย ห ลาย
รายการซึ่ง สัม พัน ธ กัน อยางใกล ชิด หรือต อง
พึ่งพากันในดา นการออกแบบ เทคโนโลยีและ
หน า ที่ หรื อวั ต ถุ ป ระสงค ในการใช ป ระโยชน
ขั้นสุดทาย
สัญญาก อสรา งซึ่ง มี การตกลงด ว ยราคาคงที่
หรือด ว ย อั ต ราคงที่ ต อ หน ว ยของผลผลิ ต ซึ่ ง
ระบุ ไวในสัญญา ในบางกรณีร าคาหรืออั ตราที่
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สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง

ตกลงกันขึ้นอยูกับการ เปลี่ยนแปลงของตนทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
สั ญ ญาก อ สร า งซึ่ ง กิ จ การจะได รั บ คื น ต น ทุ น
ตามที่ ต กลงกั น บวกสว นเพิ่ ม ซึ่ ง ส ว นเพิ่ ม นั้ น
กํ า หนดเป น อัต รารอ ยละของต น ทุ น ดั ง กล า ว
หรือเปนจํานวนคงที่

4.

สั ญ ญาก อ สร า งอาจทํ า ขึ้ น เพื่ อ ก อ สร า งสิ น ทรั พ ย เ พี ย งรายการเดี ย ว เช น สะพาน ตึ ก เขื่ อ น
ทอส งน้ํามัน ถนน เรือ หรื ออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธ
กัน อย างใกลชิดหรือตองพึ่งพากัน ในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือ วัตถุป ระสงค
ในการใชประโยชน ขั้ น สุดท าย ตั วอยางเชน สัญญากอ สร างโรงกลั่น น้ํ ามั น และสัญญากอ สร า ง
โรงงานและอุปกรณหลายรายการซึ่งมีความสัมพันธกัน

5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้
5.1 สัญ ญาการให บ ริ การที่ เกี่ ย วขอ งโดยตรงกั บ การก อสร างสิ น ทรั พ ย เช น สัญ ญาวา จ า ง
ผูจัดการโครงการ หรือสถาปนิก
5.2

6.

สัญญาการซอมบํารุ งหรื อการรื้อ ถอนสิน ทรัพ ยแ ละสัญญาฟน ฟูส ภาพแวดลอมภายหลั ง
การรื้อถอนสินทรัพย

สัญญากอสรางทําไดในหลายลักษณะ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึง สัญญากอสราง 2 ลัก ษณะ
คื อ สั ญญาราคาคงที่ แ ละสัญญาตน ทุ นบวกสวนเพิ่ม สัญญาก อสร างบางสัญญาอาจมี ลั กษณะ
ผสมของทั้ งสองลักษณะ เชน สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่มซึ่งกําหนดราคาไวไมใ หสู งเกิ นกวาราคา
ที่ไดตกลงกันไว ในสถานการณดังกล าวกิจการจําเปน ตองพิจารณาเงื่อนไขทุกขอ ตามที่ระบุไวใน
ยอหนาที่ 23 และ 24 เพื่อกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย

การรวมและการแยกสัญญากอสราง
7.

ตามปกติ ข อ กําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ให ใ ช ป ฏิ บั ติ กับ สัญญาก อสร างแตละสัญญา
แยกจากกัน อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณ กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชปฏิบัติ
กั บ สวนประกอบตางๆ ที่ สามารถระบุ แยกออกมาได ของสั ญญาหรื อกลุม ของสัญญาเพื่ อแสดง
ใหเห็นถึงเนื้อหาของสัญญาหรือกลุมของสัญญากอสราง

8.

เมื่อกิจการทํ าสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแ ตละรายการ
ใหถือเสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
8.1 สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน
8.2 สิน ทรั พย แ ต ละรายการมี ก ารต อ รองแยกจากกั น นอกจากนั้ น กิ จการและผู ว า จ า ง
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได
8.3 ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได
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9.

กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับ
ผูวาจางเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
9.1 สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
9.2 สัญญาทุก สัญญามีความสัมพั นธกัน อยา งมากจนทําให สัญญาแตล ะสั ญญาเปน สว น
หนึ่งของโครงการเดียวซึ่งมีอัตรากําไรรวมกัน
9.3 การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาทุ ก สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั น หรื อ เกิ ด ขึ้น เป น ลํ า ดั บ
ตอเนื่องกัน

10.

สัญญาก อสรางอาจใหสิ ทธิแ ก ผูว าจางหรื ออาจมีการแกไขเพื่อ ใหผู ว าจางว าจางกิจ การให
กอสรางสิน ทรัพยเพิ่มเติม ได สิน ทรัพย ที่สรางเพิ่ม เติ มนี้ กิจการต องปฏิ บัติ เสมือนว าเป น
สัญญากอสรางแยกตางหาก เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
10.1 สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิม
ไมวาจะเปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน
10.2 การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายไดคากอสราง
11.

รายไดคากอสรางประกอบดวย
11.1 จํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา และ
11.2 จํ า นวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาอั น เกิ ด จากการดั ด แปลงงาน
การเรียกรองคาชดเชย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
11.2.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได
11.2.2 สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

12.

กิจ การตอ งวัดมู ลคา รายไดค าก อสรางดว ยมูล คา ยุติ ธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรั บหรือที่คา งรั บ
การวัดมู ลค าของรายได จะถูก กระทบจากความไมแ นนอนต าง ๆ ซึ่ งขึ้ นอยูกั บผลของเหตุ การณ
ในอนาคต กิจการจึงตองทบทวนประมาณการเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือเมื่อความไมแนนอนนั้น
หมดไป ดังนั้น จํานวนรายไดคากอสรางในแตละงวดอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังตัวอยางตอไปนี้
12.1 กิจ การและผูว าจางอาจตกลงดั ดแปลงงานหรือตกลงเกี่ยวกับ คาเสียหายที่ทํ าใหรายได
คากอสรางในงวดตอมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เคยตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา
12.2 จํานวนรายไดที่ ตกลงไวต ามสัญญาราคาคงที่อ าจเพิ่ม ขึ้นเนื่อ งจากการเพิ่ มขึ้นของตนทุน
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา
12.3 จํานวนรายได คาก อสร างอาจลดลงเนื่องจากคา ปรับที่เกิดจากความลาชาซึ่งเปนความผิด
ของกิจการที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา
12.4 สัญ ญาราคาคงที่กํ าหนดจากราคาคงที่ ตอ หน วยของผลผลิตซึ่งทําให รายไดคากอสราง
เพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนหนวยของผลผลิตเพิ่มขึ้น
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13.

การดัดแปลงงานตามคําสั่งของผูวาจางจะทําให ขอบเขตงานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทํ า
ให ร ายได ค า ก อ สร า งเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง ตั ว อย า งเช น การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดหรื อ
การออกแบบของสินทรั พย หรือการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา จํา นวนเงินที่เกี่ยวของกับ
การดัดแปลงงานจะรวมเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
13.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ ผูวาจางจะอนุ มัติการดัดแปลงงานและจํานวนรายได ที่เกิ ด
จากการดัดแปลงนั้น
13.2 สามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ

14.

คาชดเชย หมายถึง จํานวนที่กิจการจะเรี ยกเก็ บจากผูว าจางหรือบุคคลที่สามเพื่อเรียกคืนตน ทุน
ที่ ไ ม ไ ด ร วมอยู ใ นราคาตามสั ญ ญาค า ชดเชยอาจเกิ ด จากผู ว า จ า งทํ า ให ก ารก อ สร า งล า ช า
ความผิดพลาดในการกําหนดรายละเอียดที่ใช หรือในการออกแบบ หรือเกิดจากการดัดแปลงงาน
ที่ยังมีขอโตแยงกันอยู การวัดมูลคาของจํานวนรายไดที่เ กิดขึ้นจากคาชดเชยมีความไมแนนอนสูง
และมักขึ้นอยูกั บผลของการเจรจา ดั งนั้น กิ จการจะรวมคาชดเชยเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อ
เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 มีการเจรจาถึ งขั้ นตกลงซึ่งทํ าให มี ความเป นไปไดค อนขางแน ที่ ผูวาจ างจะรั บผิ ดชอบตอ
การเรียกรองนั้น
14.2 มี ความเปน ไปได คอ นข างแน ที่ ผูว าจ างจะยอมรั บ จํ านวนเงินนั้ น และเป น จํ านวนเงิน ที่
สามารถวัดมูลคาที่ผูวาจางจะรับผิดชอบไดอยางนาเชื่อถือ

15.

จํานวนที่จายใหเพื่อจูงใจ หมายถึง จํานวนเพิ่มเติมที่กิจการไดรับหากผลงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ กําหนดไวห รื อ สูงกวา ตั วอยางเชน สัญญาอาจระบุ ใ ห มี ก ารจ ายเงิน จูง ใจแก กิจ การหากงาน
กอสรางแลวเสร็จกอนสัญญา กิจการจะรวมเงินจูงใจเปนรายไดคากอสรางไดก็ตอเมื่อเปนไปตาม
เงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
15.1 งานก อ สร างแลว เสร็ จจนถึ งขั้ น ที่ มี ความเป น ไปได ค อนขางแน ที่ ผลงานจะเป น ไปตาม
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 ตนทุนการออกแบบและการใหความช วยเหลือดานเทคนิคซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสัญญา
กอสราง
17.7 ประมาณการตน ทุ น ในการแก ไขและประกั นผลงานซึ่งรวมถึ งต น ทุ น ในการรับ ประกั น
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
17.8 คาชดเชยที่บุคคลที่สามเรียกรอง
รายไดที่กิจการไดรับจากผลพลอยไดซึ่งไมรวมอยูในรายไดคากอสรางอาจนําไปลดตนทุนขางตนได
ตัว อยางเชน รายไดจากการขายวัสดุเ หลื อใชจ ากการก อสราง หรือ จากการจํ าหนายอาคารและ
อุปกรณเมื่อสิ้นสุดสัญญากอสราง
18.

ตนทุนที่ เกี่ ยวของกับกิจกรรมการก อสรางโดยทั่วไปและสามารถป นสวนให กับงานก อสร างรวมถึ ง
รายการตอไปนี้
18.1 คาประกันภัย
18.2 ตน ทุน การออกแบบและการใหค วามชวยเหลือดานเทคนิ คซึ่งไม เกี่ยวของโดยตรงกั บ
สัญญากอสราง
18.3 คาโสหุยการกอสราง
กิจการตองใชวิธีการปนสวนตนทุนที่เปนระบบและสมเหตุสมผลอยางสม่ําเสมอเพื่อปนสวนตน ทุน
ทุกประเภทที่มีลักษณะคลายคลึง กัน เกณฑที่ ใชในการปนสวนตองเปนเกณฑที่กํา หนดจากระดับ
การดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการก อสราง คาโสหุยการกอสรางรวมถึงตนทุนในการจัดทํา
และประมวลผลคาแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโดยทั่วไป และสามารถปนสวนใหกับ
งานกอสรางยังรวมถึง ตน ทุน การกูยืมหากกิจการถือ ปฏิ บัติตามแนวทางที่ อาจเลือ กปฏิบั ติตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

19.

ต น ทุ น อื่ น ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ จากผู ว า จ า งอาจรวมถึ ง ต น ทุ น การบริ ห ารทั่ ว ไปและต น ทุ น
ในการพัฒนา ซึ่งตองเปนจํานวนที่กิจการสามารถเรียกเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

20.

ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการกอสรางหรือไมสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางไดตองไมนําไปรวม
เปนตนทุนของสัญญากอสราง ตนทุนดังกลาวประกอบดวย
20.1 ตนทุนการบริหารทั่วไปซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา
20.2 ตนทุนในการขาย
20.3 ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งการเรียกชําระคืนจากผูวาจางไมไดระบุไวในสัญญา และ
20.4 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณที่ไมไดใชงานซึ่งไมไดนํามาใชในงานกอสรางดังกลาว

21.

ตนทุนการกอสร างรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวขอ งกับ งานกอสรางในชวงเวลาตั้งแตวันที่ กิจ การแนใจวา
ไดรับงานกอสรางจนกระทั่งงานกอสรางนั้นแลวเสร็จ ตามสัญญา อยางไรก็ต ามต นทุ นที่เกี่ยวขอ ง
โดยตรงกั บสัญญากอสรางซึ่ง เกิด ขึ้นเพื่อประกันว ากิจ การจะไดรั บงานก อสรางจะถื อเป นตน ทุน
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การก อ สร า งหากสามารถระบุ แ ยกต น ทุ น ดั ง กล า วได อ ย า งชั ด เจน สามารถวั ด มู ล ค า ได
อยางน าเชื่ อถื อ และมี ความเปน ไปไดคอ นขางแนที่ กิจ การจะได รั บ งานกอ สร างนั้ น ถากิจ การ
เคยรั บรู ตน ทุน ที่เกิ ดขึ้ นเพื่อ ประกัน วากิ จการจะได รับ งานกอ สรางเปนค าใชจ ายในงวดที่เ กิด ขึ้น
หากในงวดตอมากิจ การไดรับ งานกอ สร างนั้ นกิจการตองไม นําตนทุน ดัง กลา วกลับ มารวมเป น
ตนทุนการกอสราง

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง
22.

เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรู
รายได ค า ก อ สร า งและต น ทุ น การก อ สร า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สัญ ญาก อสร า งเป น รายได แ ละ
คา ใชจายตามลํา ดับ โดยอางอิง กับขั้นความสําเร็จของงานกอสรา ง ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน กิ จ การต องรั บ รู ผ ลขาดทุ น ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากงานก อ สร า งตามสั ญ ญาเป น
คาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 36

23.

ในกรณี ที่สัญญาก อสรางเปน สัญ ญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรา ง
ตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
23.1 รายไดคากอสรางทั้งสิ้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
23.2 มี ความเป นไปได ค อนข างแน ที่ กิจการจะได รับประโยชน เชิ งเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข องกั บ
งานกอสราง
23.3 ตน ทุน การก อสรา งที่จะต องจายจนกระทั่ งงานกอสร างแลว เสร็จตามสั ญญาสามารถ
วั ด มู ล ค า ได อ ย า งน า เชื่ อถื อ และขั้ น ความสํา เร็ จ ของงานก อ สร า ง ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ
23.4 ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานก อ สร า งสามารถระบุ ได อ ย า งชั ด เจนและวั ด มู ล ค า ได
อยางนาเชื่ อถือ ซึ่ งทํ าให กิจการสามารถเปรียบเที ยบต นทุ นการกอสร างที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
กับตนทุนที่ไดประมาณไว

24.

ในกรณี ที่ สั ญ ญาก อ สร า งเป น สัญ ญาต น ทุ น บวกสว นเพิ่ม กิ จการจะสามารถประมาณผล
ของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
24.1 มี ค วามเป น ไปได ค อนขางแน ที่ กิจการจะไดรับ ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวของ
กับงานกอสราง
24.2 ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานก อ สร า งสามารถระบุ ไ ด อ ย า งชั ด เจนและวั ด มู ล ค า ได
อยางนาเชื่อถือ ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูวาจางไดหรือไม

25.

การรั บ รู ร ายไดและค าใชจ ายโดยอางอิ งกั บ ขั้น ความสําเร็ จของงานกอสร างตามสัญญาเรี ยกวา
วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ วิธีนี้เปนการจับคูรายไดคากอสรางกับ ตนทุ นการกอ สรางที่เกิดขึ้น
ตามขั้ น ความสําเร็ จของงานกอสร าง ซึ่ง ทํ าให การรายงานเกี่ ยวกั บรายได คาใชจ าย และกําไร
มีความสัม พันธ กับ อัตราสว นของงานที่ ทํ าเสร็ จ ดั งนั้น วิ ธีนี้จึ งใหขอมู ลที่ เปน ประโยชนเ กี่ย วกับ
ขอบเขตของกิจกรรมตามสัญญากอสรางและผลงานที่ไดทําในระหวางงวด
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26.

ภายใตวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ กิจการรับรูร ายไดคากอสรางเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดบัญชีที่ทํ าการกอสราง โดยปกติ กิจการมักจะรับ รูตน ทุนการกอสรางเปนคาใชจายในกําไร
หรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ทําการกอสราง อยางไรก็ตาม ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นตามสัญญาสวนที่
คาดวาจะสูงเกินกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้นตามสัญญา ใหรับรูเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวใ น
ยอหนาที่ 36

27.

กิจการอาจมีตน ทุน การกอสร างที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ ยวของกับกิจกรรมการก อสรางที่ตอ งทําในอนาคต
ตนทุนการกอสรางดังกลาวใหรับรูเปนสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ
ตนทุน นั้นคืน จํานวนตนทุน ดังกลาวนี้ถือเปนจํานวนเงินที่กิจการจะไดรับจากผูวาจาง และมักจัด
ประเภทเปนงานระหวางกอสราง

28.

กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนที่กิจ การจะไดรับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวขอ งกับ งานกอสรางนั้น อยางไรก็ตาม
เมื่ อมี ความไมแนน อนเกิดขึ้ นเกี่ย วกั บจํ านวนเงินที่ จะเรี ยกเก็บ ไดซึ่งไดนําไปรวมเปนรายไดตาม
สัญญากอสรางและไดรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุน ไปแลว จํานวนเงินที่ไมสามารถเรียกเก็บ
ไดหรือจํ านวนเงินที่ไ ดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรั บรู เปนคาใชจ ายแทน
ที่จะนําไปปรับปรุงกับรายไดคากอสรางตามสัญญา

29.

ตามปกติ กิจการสามารถประมาณการได อย างนาเชื่ อถือ ภายหลังการทํ าสั ญญาที่ ร ะบุถึ งรายการ
ทุกขอตอไปนี้
29.1 สิทธิตามกฎหมายของคูสัญญาแตละฝายในสินทรัพยที่กอสราง
29.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
29.3 ลักษณะและเงื่อนไขการชําระเงิน
ตามปกติ กิจการตองมีระบบการจัดทํางบประมาณและรายงานทางการเงินภายในที่มีประสิทธิผล
เมื่อ มีเหตุ จํา เปน กิจ การตองทบทวนและปรับ ปรุง ประมาณการรายไดคา กอสรางและตน ทุนการ
กอสรางตามความคืบหนาของงานกอสราง การทบทวนและปรับปรุงประมาณการนี้ไมถือเปนเหตุ
ที่แสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลงานของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ

30.

กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถวัดผลของ
งานที่ทําไดอยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
30.1 อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่ เกิดขึ้นของงานที่ ทําเสร็จจนถึงป จจุบั นกับประมาณการ
ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น
30.2 การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว
30.3 การสํา รวจอัตราส วนของงานก อสร างที่ทํ าเสร็ จกั บงานก อสรางทั้ งหมดตามสัญญาโดย
พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ คางวดงานและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ
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31.

เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตน ทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนที่สะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ
เทานั้น ตัวอยางของตนทุนการกอสรางที่ตองไมนํามารวมเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก
31.1 ตนทุนการกอ สร างที่เกี่ย วของกับ การดําเนิน การก อสรา งในอนาคต เชน ต นทุนของวัสดุ
ที่ไดสงไปสถานที่กอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุที่ไดเตรียมไวเพื่อใชในงานกอสราง
แต ยั ง ไม ไ ด นํ า ไปใช เว น แต วั สดุ ดั ง กล าวได จั ด ทํ า ขึ้น หรื อ สร างขึ้ น โดยเฉพาะสํ าหรั บ
งานกอสรางนั้น
31.2 จํานวนที่จายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง

32.

เมื่อกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอ สรางไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
32.1 กิจการต องรับ รูรายได ไมเกิ นกวา ตน ทุนการกอสรางที่ เกิด ขึ้น และมีค วามเปนไปได
คอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน
32.2 กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย
กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางเปนคาใชจายทัน ทีตามที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 36

33.

ในช วงแรกของการกอ สร าง กิ จ การมั กไม สามารถประมาณผลของงานก อ สร างตามสัญญาได
อยางนาเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นคืน
ดังนั้น กิจการต องรั บรู รายไดเ พียงไมเกินจํ านวนตนทุนการกอสรางที่ เกิดขึ้น ซึ่งต องเปนจํานวนที่
สามารถเรี ย กคืน จากผู ว าจ างได เมื่ อ กิ จ การไม สามารถประมาณผลของงานก อ สร างไดอ ยา ง
นาเชื่อถือจะไมมีการรับรูกําไร อยางไรก็ตาม แมวาผลของงานกอสรางไมสามารถประมาณไดอยาง
น าเชื่อถือ แตอาจมีความเปนไปได คอ นขางแนที่ ตน ทุ นการกอสรางทั้ งสิ้น ตามสัญ ญาจะสูงกวา
รายไดทั้งสิ้นตามสัญญา ในกรณีนี้ ใหกิจการรับรูจํานวนที่สูงกวาดังกลาวเปนคาใชจายทันทีตามที่
ระบุไวในยอหนาที่ 36

34.

กิจการต องรับรูตนทุนการก อสรางตามสั ญญาที่ไมมีค วามเปน ไปได คอนขางแน ที่จ ะเรียกคืนจาก
ผู ว า จ า งได เป น ค า ใช จ า ยทั น ที ตั ว อย า งของสถานการณ ที่ ไ ม มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน
ในการเรียกคืนตนทุนที่เกิดขึ้นจากผูวาจางซึ่งกิจการอาจจําเปนตองรับรูเปนคาใชจายทันที ไดแก
34.1 สัญญาที่ ไม มีผลบังคับ ตามกฎหมายอยางสมบูร ณเ นื่อ งจากมีขอ สงสัยอยางมากเกี่ยวกั บ
ความถูกตองของสัญญา
34.2 งานก อสร างตามสั ญญาจะสํ าเร็ จหรื อไม ขึ้ นอยูกั บผลการตั ดสิ นคดี หรื อการตี ความตาม
กฎหมาย
34.3 งานกอสรางเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่อาจถูกเวนคืนหรือยึดคืน
34.4 ผูวาจางไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญากอสราง หรือ
34.5 กิจการไมสามารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้นหรือบรรลุภาระผูกพันตามสัญญากอสรางได
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35.

เมื่อความไมแ นนอนซึ่ง ทํา ใหกิจการไม สามารถประมาณผลของงานก อสรา งตามสัญ ญาได
อย างนาเชื่อ ถือ ไดหมดไป กิจการต องรับ รูรายไดแ ละตนทุน ที่เ กี่ยวข องกับ งานกอสรางตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 22 แทนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 32

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
36.

เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น
กิจการตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที

37.

ขาดทุนดังกลาวตองพิจารณาโดยไมคํานึงวา
37.1 งานกอสรางตามสัญญาไดเริ่มแลวหรือไม
37.2 ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง หรือ
37.3 จํานวนกํา ไรที่คาดว าจะเกิ ดขึ้ นจากสั ญญากอ สรางอื่น ซึ่งไม ถือ เปน สัญญากอ สรางเดี ยว
ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 9

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
38.

วิธีอัตราสว นของงานที่ทําเสร็จ ตอ งใชจํ านวนสะสมของรายได คากอ สรางและต นทุน การก อสรา ง
ในแตล ะงวดบั ญชีกับ ประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสั ญญาของงวด
บัญชีปจ จุบัน ดังนั้ น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคากอสราง หรื อตนทุน
การกอ สราง หรือ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลของงานกอสราง ให ถือ เป น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีแ ละข อผิด พลาด) ใหกิจการนําจํานวน
ประมาณการที่ เปลี่ยนใหม ม าพิจ ารณากําหนดจํ านวนรายได และคาใชจายที่รั บ รู ในกําไรหรื อ
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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) หนา 11/16

41.

เงิ นประกั น ผลงาน หมายถึง จํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บที่ยัง ไมไ ดรั บชํ าระ จนกว าจะเป นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของกับการจายเงินดังกลาวหรือจนกวาผูรับจางจะแกไขขอบกพรอง
ของงานก อสร างให แล วเสร็ จ เงินงวดที่ เรี ยกเก็บ หมายถึ ง จํ านวนเงิน ที่ ผูรั บจ างเรี ยกเก็บจาก
ผูวาจางสําหรับงานที่ไดทําแลวตามสัญญาไมวาจํานวนดังกลาว ผูวาจางจะไดจ ายแลวหรือไมก็ตาม
เงินรับลวงหนา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูรับจางไดรับกอนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกัน

42.

กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้
42.1 จํานวนเงิน ทั้งสิ้น ที่กิจการมีสิ ทธิ เรียกรองจากผู วา จางสําหรับ งานกอสรางทุกสั ญญา
เปนสินทรัพยของกิจการ
42.2 จํานวนเงิน ทั้งสิ้น ที่ผู วาจางมีสิทธิเรี ยกรองจากกิจการสําหรั บงานกอสรางทุกสั ญญา
เปนหนี้สินของกิจการ

43.

จํา นวนเงินทั้ งสิ้นที่กิ จการมีสิท ธิเรี ยกรองจากผู วาจางสําหรั บงานกอ สร างตามสัญญาเปนจํ านวน
สุทธิของ
43.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย
43.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรับงานกอสรางที่ อยูร ะหวางทําทุกสั ญญา ซึ่ งตน ทุ นที่เกิดขึ้ นบวกดวยกําไรที่ รับ รู (หักดว ย
ขาดทุนที่รับรู) มีจํานวนเกินกวาเงินงวดที่เรียกเก็บ

44.

จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของ
44.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรูหักดวย
44.2 ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ
สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญาซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้น
บวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู)

45.

กิ จ การตองเปดเผยหนี้ สิน ที่ อ าจเกิ ดขึ้นและสิ น ทรั พ ยที่ อ าจเกิด ขึ้น ตามขอ กํ าหนดที่ ร ะบุ ไวใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง 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
กิจการรับรู รายได คา กอ สรางตามสัญ ญาตน ทุ นบวกสวนเพิ่มโดยใชต นทุนที่เกิดขึ้ นในระหวางงวด
ซึ่งกิ จ การคาดวาจะไดรั บ คื น บวกสวนเพิ่ม ตามที่ ตกลงไวใ นสัญญา โดยใช อั ตราสวนของตน ทุ น ที่
เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น

ข) การรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจาย
ตัวอยางตอ ไปนี้แสดงใหเ ห็นถึงวิธีหนึ่งในการกําหนดขั้นความสําเร็จ ของงานกอสรางและเวลาที่ตอง
รับรูรายได คากอสรางและคาใชจาย (ดูยอหนาที่ 22 ถึง 35)
กิจ การทําสัญญาก อสรางสะพานแบบสัญญาราคาคงที่เป นจํา นวน 9,000 ลา นบาท ดัง นั้นรายได ที่
ตกลงตามสั ญญามีจํ านวน 9,000 ลานบาท กิจ การประมาณตนทุน การก อสร างเมื่อเริ่ม ทําสัญญาไว
เปนจํานวน 8,000 ลานบาท โดยคาดวาจะใชเวลาในการกอสราง 3 ป
เมื่อสิ้นปที่ 1 ประมาณการตนทุนการกอสรางของกิจการไดเพิ่มขึ้นเปน 8,050 ลานบาท
ในปที่ 2 ผูวาจางตกลงดัดแปลงงานตามสัญญาและเพิ่มรายไดคากอสรางใหอีกจํานวน 200 ลานบาท
กิจการประมาณวาตนทุนการกอสรางในสวนที่ดัดแปลงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น 150 ลานบาท
เมื่อ สิ้นปที่ 2 ตนทุ น ที่เกิดขึ้นได รวมวัสดุที่เ ก็บ ไว ณ สถานที่กอ สรางเพื่อใช ในงานกอสรางในปที่ 3
จํานวน 100 ลานบาท
กิจ การกํา หนดขั้ นความสํา เร็จของงานกอสรางโดยคํา นวณจากอัต ราสวนของต นทุน ที่เกิด ขึ้นจนถึง
ปจ จุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นซึ่ งเปนประมาณการครั้งลาสุด ตารางตอไปนี้แสดง
การสรุปผลขอมูลทางการเงินในระหวางงวดที่มีการกอสราง
หนวย : ลานบาท
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
จํานวนรายไดที่ตกลงไวเมื่อเริ่มทําสัญญา
9,000
9,000
9,000
200
200
จํานวนรายไดจากการดัดแปลงงานกอสราง
จํานวนรายไดคากอสรางทั้งสิ้น
9,000
9,200
9,200
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน
2,093
6,168
8,200
5,957
2,032
ตนทุนการกอสรางที่คาดวาจะตองจายจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น
8,050
8,200
8,200
ประมาณการกําไร
950
1,000
1,000
ขั้นความสําเร็จของงานกอสราง
26%
74%
100%
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ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางสําหรับปที่ 2 (74%) กําหนดโดยการนําตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น จนถึง
ปจจุบันหักดวยตนทุนของวัสดุซึ่งเก็บไวที่สถานที่กอสรางเพื่อใชในปที่ 3 จํานวน 100 ลานบาท
จํา นวนรายได ตน ทุน การกอ สราง และกํ าไรที่รับ รูในงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ สําหรับงวดเปนเวลา 3 ป
มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
จํานวนสะสม จํานวนที่รับรู จํานวนที่รับรู
จนถึงปจจุบัน ในปกอนๆ ในปปจจุบัน
ปที่ 1
รายได (9,000 x 26%)
ตนทุนการกอสราง (8,050 x 26%)
กําไร

2,340
2,093
247

-

2,340
2,093
247

ปที่ 2
รายได (9,200 x 74%)
ตนทุนการกอสราง (8,200 x 74%)
กําไร

6,808
6,068
740

2,340
2,093
247

4,468
3,975
493

ปที่ 3
รายได (9,200 x 100%)
ตนทุนการกอสราง
กําไร

9,200
8,200
1,000

6,808
6,068
740

2,392
2,132
260

ค) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญากอสราง
บริษัทดําเนินการกอสรางมาจนถึงสิ้นปที่ 1 โดยตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นชําระเปนเงินสดและ
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจางและเงินรับลวงหนาไดรับชําระเปนเงินสด ตนทุน การกอสร างที่เกิดขึ้ น
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
145
110
35

ข
520
450
70

ค
ง
จ
380 200 55
350 250 55
40 30
30 (90) (30)

รวม
1,300
1,215
70
15

ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งรับรูเปน
คาใชจายในระหวางงวด (ยอหนา 22)
ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใน
อนาคตซึ่งรับรูเปนสินทรัพย (ยอหนา 27)

110
110

510
450

450
350

250
250

100
55

1,420
1,215

-

60

100

-

45

205

รายไดคากอสราง (ดูขางตน)
เงินงวดที่เรียกเก็บ (ยอหนา 41)
รายไดคากอสรางตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ
เงินรับลวงหนา (ยอหนา 41)

145
100
45
-

520
520
80

380
380
20

200
180
20
-

55
55
25

1,300
1,235
65
125

รายไดคากอสรางที่รับรู (ยอหนา 22)
ตนทุนการกอสรางที่รับรู (ยอหนา 22)
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่รับรู (ยอหนา 36)
กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู

ดังนั้น จํานวนที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (ยอหนา 39.1)
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน
(ยอหนา 40.1)
เงินลวงหนาที่ไดรับ (ยอหนา 40.2)
จํานวนทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนสินทรัพย
(ยอหนา 42.1)
จํานวนทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางซึ่งถือเปนหนี้สิน
(ยอหนา 42.2)

1,300
1,435
125
220
(20)
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ขอมู ลรายละเอียดการคํานวณขา งลางนี้ เปนเพีย งตัวอย างของการคํานวณเพื่อ ให เกิ ดความเขา ใจ
เทานั้นกิจการไมจําเปนตองเปดเผยรายละเอียดการคํานวณ ดังกลาว
จํานวนเงินที่ตองเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนา 40.1 42.1 และ 42.2 คํานวณดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
สัญญา
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น
กําไรที่รับรูหักขาดทุนที่รับรู
เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจาง
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจาง
เงินที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการ

ก
110
35
145
100
45
-

ข
510
70
580
520
60
-

ค
ง
จ
รวม
450 250 100 1,420
30 (90) (30)
15
480 160
70 1,435
380 180
55 1,235
100
15
220
- (20)
- (20)

จํานวนเงินที่ตองเป ดเผยตามที่กําหนดไวใ นยอหนา 40.1 มีจํ านวนเทากั บจํ านวนที่รั บรูในงวดปจจุ บัน
เนื่องจากเปนการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานในปแรกเทานั้น
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