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บทที่ 1
ความเปนมาและวัตถุประสงค
ความเปนมา
1.

2.

3.

4.

ประเทศไทย มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทย (Thai Financial Reporting Standards TFRSs) ชุ ดเดี ยว ที่อ า งอิ ง จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว างประเทศ (International
Financial Reporting Standards - IFRSs) เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวใชกับนิติบุคคลที่มีหนาที่จัดทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ไมวาจะเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีหุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือนิติบุคคลทั่วไปที่อยูนอกตลาด
หลักทรัพย แตโดยที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศมีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับ
กิ จ การที่ มี ส ว นได เ สี ย สาธารณะ และมี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อน จากการใช แนวคิ ด มู ลค า ยุ ติ ธรรม
(Fair Value) เปนหลักในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งเปนภาระและกอใหเกิดตนทุนในการจัดทํา
รายงานการเงินของกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะที่สวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความสําคัญของกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly
Accountable Entities- NPAEs) ซึ่งเปนแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตระหนักวา
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะนี้มีความแตกตางจากกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ (Publicly
Accountable Entities- PAEs) ตัวอยางของความแตกตางที่สําคัญ เชน จํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกิจการ แหลงระดมเงินทุน ความซับซอนของธุรกรรม เปนตน
ที่ผานมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
โดยการประกาศยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) บางฉบับ
ซึ่ง เป น วิธี แก ป ญหาที่ อาจทํา ไดโดยง าย แต ไม สามารถแก ปญ หาไดทั้ งหมด เนื่ องจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มิไดยกเวนการบังคับใชหลายฉบับยังมีประเด็นที่มีปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงไดตั้งคณะทํางานเพื่อ
ทําการศึกษาเบื้องตนในการดําเนินการยกรางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
ส ว นได เ สี ย สาธารณะ (Exposure Draft on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly
Accountable Entities: ED-TFRS for NPAEs) เพื่ อ ความเหมาะสมและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด กั บ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจสําหรับประเทศไทย
วัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสํา หรับกิจการที่ไมมีสวนไดเ สียสาธารณะ คือ
การใหแนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
4.1. สงเสริมการนําเสนอขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและ
ผูใชงบการเงินอื่นๆ
4.2. สนับสนุนใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค
4.3. เพิ่มความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหงายขึ้น และชวยลดตนทุนของเงินทุน
4.4. ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความสม่ํ า เสมอและเปรี ย บเที ย บกั น ได ข องข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ช ว ยให
ผูประกอบการและผูใชงบการเงินเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งนําไปสูการเติบโตของธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
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บทที่ 2
ขอบเขต
5.

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพื่อกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
โดยครอบคลุมถึงผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8
ที่มิใชกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ ไมวาจะอยูในลักษณะของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือบริษัท
จํากั ดที่ จัด ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย นิติ บุค คลที่ ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายต างประเทศที่ ประกอบธุ รกิ จ
ในประเทศไทย และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร และเปนไปตามเงื่อนไขในยอหนาที่ 6 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

6.

กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการที่ไมใช
กิจการดังตอไปนี้
6.1 กิจการที่มตี ราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายตอประชาชน ไมวาจะเปนตลาด
หลั กทรัพย ในประเทศหรื อต า งประเทศ หรื อการซื้อขายนอกตลาดหลักทรั พย (Over the
Counter) รวมทั้งตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นําสงหรืออยูในกระบวนการ
ของการนํ า ส ง งบการเงิ น ของกิ จ การให แก สํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บหลั กทรั พย และ
ตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการออกขายหลักทรัพยใดๆ
ตอประชาชน
6.2 กิจ การที่ดํ า เนิน ธุรกิ จ หลัก ในการดูแ ลสิน ทรัพย ข องกลุมบุ ค คลภายนอกในวงกวา ง เช น
สถาบันการเงิน บริษัทประกัน ชีวิต บริษัทประกันวิน าศภัย บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เปนตน
6.3 บริษัทมหาชน ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
6.4 กิจการอื่นที่จะกําหนดเพิ่มเติม

7.

กิจการบางกิจการไมไดดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพยของกลุมบุคคลภายนอกในวงกวางแต
ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาใหดูแลหรือจัดการทรัพยากรทางการเงินของลูกคาโดยที่ลูกคาหรือสมาชิก
ไมไดเขามามีสวนในการบริหารกิจการนั้น กิจการเหลานี้ถือเปน กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
ตัวอยางเชน ตัวแทนการทองเที่ยว ตัวแทนหรือนายหนาคาอสังหาริมทรัพย เปนตน

8.

ในกรณีที่กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะไมประสงคที่จะจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหกิจการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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บทที่ 3
กรอบแนวคิด
9.

กรอบแนวคิดในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิน ของกิจ การที่ไมมีสว นไดเสีย สาธารณะมุงเนน
การจัดทําและนําเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงคทั่วไป ภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
การเงินของกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

10. ขอสมมติที่ใชในการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ ไดแก เกณฑคงคาง และการดําเนินงานตอเนื่อง
11. เกณฑคงคางกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการคาในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ซึ่งอาจเปน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือตางกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับหรือจายชําระเงินสด
12. การดํา เนิน งานตอเนื่อง คือ ข อสมมติว า กิจ การจะยัง คงดํา เนิ น งานอยูตอไปในอนาคต หากมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคารายการที่รับรูในงบการเงินดวยเกณฑที่
ตางจากเกณฑที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดไว
13. กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมถึง
13.1. วัตถุประสงคของงบการเงิน
13.2. ผูใชงบการเงิน และความตองการขอมูลของผูใช
13.3. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน
13.4. คํานิยามและการรับรูองคประกอบของงบการเงิน
13.5. การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน

วัตถุประสงคของงบการเงิน
14. วัตถุประสงคของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ คือ การนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของกิจการที่มี
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
15. ขอมูลที่มีประโยชนตามยอหนาขางตน คือ ขอมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบของรายการในอดีต
ที่มี ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิน งาน ของกิ จ การที่ ช ว ยผู ใ ช ง บการเงิ น ในการประเมิ น
ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไมวาจะเปนจํานวนเงิน
จังหวะเวลา และความแนนอนของกระแสเงินสด
16. ขอมูลในงบการเงินยังชว ยผูใชงบการเงิน อื่นในการประเมินความสามารถในการดูแล และความ
รับผิดชอบของผูบริหารของกิจการ

ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูลของผูใช
17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงค
หลักในการสนองความตองการของเจาของกิจการ
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17.1. เพื่อประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ
17.2. เพื่อใหขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนจากเจาของกิจการ
17.3. เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนตอและเปนปจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
18. ขอมูลในงบการเงินยังมีประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินอื่นๆ ดังตอไปนี้
18.1. ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น
18.1.1. เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตัดสินใจใหกูหรือใหสินเชื่อ
18.1.2. เพื่อใหขอมูลทางการเงินที่ใชในกระบวนการติดตามสินเชื่อ
18.2. หนวยงานรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
18.2.1. เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลการเสียภาษี
18.2.2. เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนในการสงเสริมการคาและการลงทุน
18.2.3. เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
19. วัต ถุประสงคหลักของการรายงานทางการเงิน คือ การใหขอมูลที่เ ปนประโยชนตอการตัด สิน ใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ขอมูลดังกลาวตองมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานดังตอไปนี้
19.1. เชื่อถือได – ขอมูลที่เชื่อถือไดตองนําเสนอเหตุการณเชิงเศรษฐกิจโดย ครบถวน เปนกลาง
และปราศจากขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ
19.2. เกี่ย วข องกับ การตัด สิน ใจ - ขอมูลที่เ กี่ย วข องกับการตัด สิ น ใจตองสามารถสรา งความ
แตกต า งในการตั ด สิ น ใจได อย า งมี สาระสํ า คั ญ โดยช ว ยผู ใ ช ง บการเงิน ยื น ยั น ผลของ
เหตุการณหรือรายการคาที่คาดการณไวในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณหรือรายการ
คาในปจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
20. นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานแลว ขอมูลในรายงานทางการเงิน ตองมีลักษณะเชิงคุณภาพ
เสริมเพื่อแยกขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจมากกวาออกจากขอมูลที่มีประโยชนในการตัดสินใจ
นอยกวา ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมีดังตอไปนี้
20.1. เปรียบเทียบกันได – ขอมูลในรายงานทางการเงินตองสามารถใชในการระบุความแตกตาง
หรือความเหมือนของเหตุการณเ ชิง เศรษฐกิจ ระหวา งสองเหตุการณไ ด การใชนโยบาย
ทางการบัญชีมาถือปฎิบัติอยางสม่ําเสมอจะสามารถชวยใหขอมูลสามารถเปรียบเทียบกันได
20.2. ยืนยันความถูกตองได - ขอมูลที่สามารถยืนยันความถูกตองไดสามารถทําใหผูใชงบการเงิน
ที่มีระดับ ของความรูและความเปน อิสระที่แตกตา งกัน เกิดความเห็น ที่ยอมรับรวมกัน ได
ถึงแมจะไมเห็นดวยอยางสมบูรณก็ตาม
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20.3. ทันตอเวลา – ขอมูลที่มีความทันตอเวลาจะตองเปนขอมูลที่ผูใชรายงานทางการเงินสามารถ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดกอนที่ขอมูลนั้นจะสูญเสียความสามารถในการมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ
20.4. เขาใจได - ขอมูลที่ทําใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถเขาใจไดเปนขอมูลที่นําเสนออยาง
กระชับชัดเจน โดยมีขอสมมติวาผูใชรายงานทางการเงินมีความรูพอควรเกี่ยวกับธุรกิจและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของและมีความสามารถที่จ ะอานและวิเ คราะหรายงานทาง
การเงินไดโดยใชความพากเพียรพอควร

ขอควรพิจารณาอื่น
21. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญ หากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการหรือขนาด
ของความผิดพลาดและ/หรือลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะ ซึ่งตองพิจารณา
เปนแตละกรณี ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ
ซึ่งขอมูลตองมีหากขอมูลนั้นจะถือวามีประโยชน
22. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชน
ของโรงงานและอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการ
ตองแสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยใชหลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความ
ระมัดระวัง คือ การใชดุลยพินิจที่จําเปนในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพย
หรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม
การใชหลักความระมัดระวังมิไดอนุญาตใหกิจการตั้งสํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนา
แสดงสินทรัพยหรือรายไดใหต่ําเกินไป หรือแสดงหนี้สินหรือคาใชจายใหสูงเกินไป เนื่องจากจะทําให
งบการเงินขาดความเปนกลาง ซึ่งมีผลตอการความนาเชื่อถือ
23. การพิจารณาความสมดุลระหวางประโยชนที่ไ ดรับกับตนทุนที่เสียไป เปนประเด็นสําคัญสําหรับ
กิจ การที่ไ มมี สว นไดเ สี ย สาธารณะมากกว า กิ จ การที่มี สว นได เ สี ย สาธารณะ เนื่ องจากกิ จ การที่
ไมมีสว นไดเ สีย สาธารณะจะไมไ ดประโยชนจ ากการประหยัด จากขนาด (Economies of Scale)
ทําใหตนทุนตอหนวยในการจัด ทํา รายงานการเงินสูงกวา และกิจการที่ไมมีสวนไดเ สีย สาธารณะ
มีทรัพยากรเพื่อการจัดทํารายงานทางการเงินจํากัด
24. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ ถือเปนสิ่งจําเปน วัตถุประสงค
หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิง คุณ ภาพตา งๆ เพื่อใหงบการเงิน บรรลุวัต ถุประสงค
แตความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปนตองใชดุลยพินิจ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว
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การรับรูรายการและองคประกอบของงบการเงิน
25. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน (เดิมเรียกวา
งบดุล) หรืองบกําไรขาดทุน
26. องคประกอบของงบการเงินที่ใหขอมูลแกผูใชงบการเงินในการประเมิน ฐานะการเงินของกิจการ
ได แ ก รายการสิ น ทรั พ ย รายการหนี้ สิ น และรายการส ว นของเจ า ของ องค ป ระกอบดั ง กล า ว
มีความหมายและหลักการรับรูรายการดังตอไปนี้
26.1. สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล
ของเหตุการณในอดีต ซึ่ง กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต การรับ รูร ายการสิ น ทรัพ ยต องเปน ไปตามเกณฑก ารรับ รูร ายการสิ น ทรัพ ย
ทุกขอดังนี้
26.1.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
26.1.2. รายการนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่วัดไดอยางนาเชื่อถือ
26.2. หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบั นของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกลา วเปนผลของ
เหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้น คาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจ การรับรูรายการหนี้สินตองเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการหนี้สินทุกขอ ดังนี้
26.2.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก
กิจการ อันเนื่องมาจากการชําระภาระผูกพัน
26.2.2. มูลคาที่ตองชําระภาระผูกพันสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ
26.3. สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพย ของกิจการ หลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแลว
27. องคประกอบของงบการเงินที่ใหขอมูลแกผูใชงบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก
รายการรายไดและรายการคาใชจาย องคประกอบดังกลา วมีความหมายและหลักการรับรูรายการ
ดังตอไปนี้
27.1. รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่ม
คาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น โดยที่ไมรวมถึง
เงิน ทุนที่ ได รับจากเจา ของและรายการกํ าไร ซึ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองรับรูรายไดเมื่อกิจการคาด
วาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือ
การลดลงของหนี้สิน และกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยาง
นาเชื่อถือ ทั้งนี้รายไดตามคํานิยามรวมถึงรายไดจากกิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามปกติ
และผลกําไร โดยผลกําไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไมก็ได เชน กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําไรจากการขายสินทรั พย เปนตน ตามปกติแล ว
ผลกําไรเมื่อมีการรั บรูจะแสดงเปนรายการแยกตา งหาก โดยมั กแสดงสุทธิจ ากคา ใชจา ย
ที่เกี่ยวของ เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
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27.2. คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิง เศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลารายงาน หรือ
การลดคาของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งสงผลใหสวนของเจาของลดลง โดยที่
ไมรวมถึงการแบงปนใหกับเจาของและรายการขาดทุน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการควรรับรูคาใชจายเมื่อ
กิจ การคาดว าจะเสีย ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคต อั น เนื่อ งมาจากการลดลงของ
สิน ทรัพ ย หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิน และกิ จ การสามารถวัด มู ล คา ของประโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ ทั้งนี้คาใชจายตามคํานิยามรวมถึงคาใชจายที่เกิดจาก
กิจ กรรมหลักของการดํ า เนิ น งานตามปกติและผลขาดทุน โดยผลขาดทุ น อาจเกิ ด จาก
กิจ กรรมตามปกติ ข องกิ จ การหรื อ ไม ก็ไ ด เช น ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย เปนตน ตามปกติแลว ผลขาดทุนเมื่อมีการรับรู
จะแสดงเปนรายการแยกตางหาก โดยมักแสดงสุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ เนื่องจากขอมูล
ดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน
28. การวัดมูลคา คือ การกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงิน
29. เกณฑที่ใชในการวัดมูลคา ไดแก
29.1. ราคาทุนเดิม หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองจายชําระเพื่อให
ไดมาซึ่งสินทรัพย ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด
ที่ไดรับจากการกอหนี้สิน ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
29.2. ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองจายชําระเพื่อให
ไดมาซึ่งสินทรัพยที่เทียบเคียงกันกับสินทรัพยนั้น หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสดที่จะตองใชในการชําระภาระผูกพันในขณะนั้น
29.3. มูลคาที่จะไดรับหรือชําระ หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่จะไดจาก
การขายสินทรัพยที่ไมใชการบังคับขายในวันที่วัดมูลคาของสินทรัพยนั้น หรือจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินโดยไมตองคิดลด
29.4. มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคา ปจ จุบันของกระแสเงิน สดรับสุทธิ
ในอนาคต ซึ่ง คาดว า จะได รับ จากสิน ทรั พยนั้ น ในการดํ า เนิน งานตามปกติข องกิจ การ
และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ ซึ่งคาดวาจะตองจายชําระ
หนี้สินในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
29.5. มูลคา ยุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิน ที่ผูซื้อและผูข ายตกลงแลกเปลี่ย นสิน ทรัพยหรือจา ย
ชําระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝา ยมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน เชน ราคาตลาด
(ซื้อขายคลอง) หรือมูลคาปจจุบันของราคาที่จะตองชําระ เพื่อโอนหนี้สินใหแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง เปนตน
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30. เกณฑในการวัดมูลคารายการที่กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะใชในการจัดทํางบการเงิน คือ ราคา
ทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอื่นๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา หลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม เปนตน
ถึงแมวามูลคายุติธรรมมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน แตกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะอาจตอง
แบกรับ ภาระตน ทุน การจัด ทํา รายงานการเงิน ที่ตั้งอยูบนพื้น ฐานของมูลคา ยุติธรรมสูง มากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับจากขอมูลดังกลาว ดังนั้น การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
บางรายการจึง ใชมูลคายุติธรรมหากรายการดังกลา วมีมูลคายุติธรรมจากตลาดที่มีสภาพคลองสูง
เนื่องจากมูลคายุติธรรมสามารถหาไดโดยตรงจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดและมีตนทุนต่ํา
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บทที่ 4
การนําเสนองบการเงิน
31. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรั บกิจ การที่ไ มมีสว นไดเ สีย สาธารณะฉบับ นี้ กํา หนดให
งบการเงินที่สมบูรณตองประกอบดวย
31.1. งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
31.2. งบกําไรขาดทุน แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวด
31.3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว นของเจา ของ แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงในรายการที่เ ป น
องคประกอบตางๆ ของเจาของในระหวางงวด
31.4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึง ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ใชและขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่นําเสนอในงบการเงิน
32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการตองทํางบกระแสเงินสด แตหากกิจการ
เห็น ถึงประโยชนของงบกระแสเงิน สดก็สามารถจัด ทําได โดยปฏิบัติตามขอกํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRSs) ที่วาดวย งบกระแสเงินสด
33. กิจการตองจัดทํางบการเงินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง งบการเงินควรนําเสนอขอมูลที่เปรียบเทียบได
โดยรายการตางๆ ที่นําเสนอในงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่นําเสนอสําหรับ
งวดกอน หากกิจ การมีค วามประสงคจะจัดทํางบการเงิน ระหวา งกาล งบการเงิน ระหวางกาลนั้น
ตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
34. รายการที่มี ลั กษณะหรื อหน า ที่ ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น แต ล ะประเภทที่ มี สาระสํ า คัญ ต องแยกแสดงใน
งบการเงิน รายการที่มีลักษณะหรือหนาที่ที่ไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน
เวนแตรายการเหลานั้นไมมีสาระสําคัญ
35. กิจการตองไมนําสินทรัพยและหนี้สิน หรือรายไดและคาใชจาย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได
36. งบการเงินของกิจการตองมีการระบุเอกลักษณอยางชัดเจน โดยตองแสดงรายการตอไปนี้
36.1. ชื่อของงบการเงิน เชน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน เปนตน
36.2. ชื่อของกิจ การที่เ สนอรายงาน และการเปลี่ย นแปลงของขอมูลดังกลา ว นับจากสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานงวดกอน
36.3. วันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดนี้
36.4. สกุลเงินที่ใชรายงาน
36.5. จํานวนหลักที่ใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
37. ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
หนี้สิน และสวนของเจาของ โดยแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน ดังนี้
37.1. สินทรัพยตองจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
37.1.1. สินทรัพยนั้นเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ไมมีขอจํากัดในการใช
37.1.2. กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้น หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายใน
รอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
37.1.3. กิจการมีสินทรัพยนั้นไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตน คือ มีไวเพื่อคา
37.1.4. กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพยที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนถือเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
37.2. หนี้สินตองจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
37.2.1. กิจการคาดวาจะชําระคืนหนี้สินภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ
37.2.2. หนี้สินนั้นถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
37.2.3. กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา
ไมนอยกวา12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
หนี้สินที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
38. กิจ การตองแสดงรายการตอไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน เปน อยา งนอย (ถามี) โดยแยกแสดง
รายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน
38.1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
38.2. เงินลงทุนชั่วคราว
38.3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
38.4. เงินใหกูยืมระยะสั้น
38.5. สินคาคงเหลือ
38.6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
38.7. เงินลงทุนระยะยาว
38.8. เงินใหกูยืมระยะยาว
38.9. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
38.10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
38.11. สินทรัพยไมมีตัวตน
38.12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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38.13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
38.14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
38.15. เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
38.16. เงินกูยืมระยะสั้น
38.17. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
38.18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
38.19. เงินกูยืมระยะยาว
38.20. ประมาณการหนี้สินระยะยาว
38.21. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
38.22. ทุนที่ออกและสํารองตางๆ รวมทั้งกําไร (ขาดทุน) สะสม
39. กิจการที่ไมมีหุนทุน เชน หางหุน สวนจํากัด หรือนิติบุคคลตางประเทศ ตองเปดเผยขอมูล ซึ่ง
เทียบเทากับขอมูลที่กําหนดในยอหนาที่ 38.22. ของสวนของเจาของแตละประเภท

งบกําไรขาดทุน
40. กิจการตองรับรูรายการรายไดและคาใชจายทุกรายการสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน เพื่อคํานวณหา
ผลกําไร (ขาดทุน ) ยกเวนรายการกําไรหรือขาดทุน ซึ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
41. กิจ การตอ งแสดงรายการดั ง ต อ ไปนี้ ในงบกํ า ไรขาดทุน เป น อย า งน อ ย โดยแยกแสดงรายการ
แตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน
41.1. รายได
41.2. ตนทุนทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอื่นๆ
41.3. ภาษีเงินได
41.4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
42. ในการรายงานคาใชจาย กิจการจะเลือกจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ หรือตามลักษณะขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบริหาร เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดและเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
42.1. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะ
42.1.1. กิจ การตองรวบรวมและนํา เสนอคาใชจา ยในงบกํา ไรขาดทุน ตามลักษณะของ
รายการ โดยไมปนสวนตามหนาที่ตางๆ ภายในกิจการ
42.1.2. ตัวอยางของคาใชจายที่จําแนกตามลักษณะ ไดแก คาเสื่อมราคา ซื้อวัตถุดิบ คา
ขนสง คาตอบแทนพนักงาน และคาโฆษณา เปนตน
42.1.3. ตัวอยา งของงบกําไรขาดทุนจําแนกคา ใชจายตามลักษณะของคา ใชจายสํา หรับ
กิจการผลิต กิจการคาปลีกและคาสง และกิจการใหบริการ แสดงไดดังนี้
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กิจการผลิต
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนรายจายฝายทุน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

กิจการคาปลีกและคาสง
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
ซื้อ
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

กิจการใหบริการ
รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

42.2. การจําแนกคาใชจายตามหนาที่
42.2.1. กิจการตองรวบรวมและนําเสนอคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามหนาที่
42.2.2. ตัวอยางของคาใชจายที่จําแนกตามหนาที่ ไดแก ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย
คาจัดสงสินคา และคาใชจายเพื่อการบริหาร เปนตน
42.2.3. กิจการที่เลือกวิธีการจําแนกคาใชจายตามหนาที่ อาจเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุน
แบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น
42.2.3.1. งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียว กิจการตองแสดงรายไดประเภทตางๆ
และคาใชจายประเภทตางๆ แยกออกจากกัน และแสดงผลตางของ
รายไดและคาใชจายเปนกําไร ดังตัวอยางตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย/รายไดจากการใหบริการ
XX
รายไดอื่น
XX
รวมรายได
XX
คาใชจาย
ตนทุนขาย/ตนทุนการใหบริการ
XX
คาใชจายในการขาย
XX
คาใชจายในการบริหาร
XX
คาใชจายอืน่
XX
รวมคาใชจาย
XX
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได XX
15

ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX

42.2.3.2. งบกํา ไรขาดทุน แบบหลายขั้น กิ จ การตองนํ าเสนอกํา ไรในระดั บ
ตา งๆ ไดแก กํา ไรขั้น ตน กํา ไรจากการดํา เนิน งาน กํา ไรกอนหัก
ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได และกําไรสุทธิ ดังตัวอยางตอไปนี้
รายไดจากการขาย/รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนขาย/ตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
43. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจาของโดยนําเสนอรายการตอไปนี้
43.1. เงินทุนที่ไดรับจากเจาของและจายคืนใหแกเจาของ รวมทั้งสวนแบงกําไร
43.2. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน
43.3. ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด ของกําไร (ขาดทุน) สะสม และรายการตางๆในสวนของเจาของ
การเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ระหวางงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้นๆ ณ วันสิ้นงวด
43.4. รายการซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยัง
สวนของเจาของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44. หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้
44.1. ขอความที่ระบุวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
44.2. สรุปนโยบายการบัญชีที่เลือกใช
44.3. ขอมูลที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยเปนการเฉพาะ
44.4. ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ภาระผูกพันตามสัญญา
45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานก็สามารถจัดทําได
โดยปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่วาดวยเรื่อง การเสนอ
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
46. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของ หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
ก็สามารถจัดทําได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่วาดวย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
47. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจ การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ก็สามารถ
จัดทํา ได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่วา ดวยเรื่อง
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
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บทที่ 5
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแกไข
ขอผิดพลาด
48. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีประกอบดวย (ก) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการบัญชี และ (ค) การแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน
49. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติทางการบัญชี ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเปนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
เชนเดียวกัน
50. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือ
หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใชประโยชนของสินทรัพยในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมิน
สภาพปจ จุ บัน ของสิน ทรั พ ยแ ละหนี้สิ น และการประเมิ น ประโยชนแ ละภาระผูก พัน ที่ค าดว า
จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
เปนผลจากการไดรับขอมูลใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จึงไมถือเปนการแกไขขอผิดพลาด
51. ขอผิดพลาดในงวดกอน หมายถึง การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดตอขอเท็จจริง
ในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม ซึ่งขอมูลดังกลาว (ก) มีอยูในงบ
การเงินของงวดกอนที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพร (ข) สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน ขอผิดพลาดดังกลาว
รวมถึงผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการบัญชี การมองขาม
หรือการตีความขอเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต

นโยบายการบัญชี
52. ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มิไ ดกํา หนดแนวทางปฏิบัติสําหรับรายการคา
เหตุ การณห รือสถานการณ อื่น เปน การเฉพาะ กิจ การตอ งใชดุล ยพินิ จ ในการเลือกใช น โยบาย
การบัญชีโดยอางอิง และพิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้
52.1. ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สําหรับเรื่อง
ที่คลายคลึงและเกี่ยวของกัน
52.2. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน คํานิยามและการรับรูรายการ และการวัดมูลคา
องคประกอบของงบการเงิน ที่ระบุไวในกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการนั้นๆ

18

การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
53. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการคา เหตุการณ
หรือสถานการณอื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นํามาใชปฏิบัติกับรายการ
ดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่องนั้น
54. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่สรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดง
ข อ มู ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจและน า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกั บ รายการ เหตุ ก ารณ อื่ น และ
สถานการณที่เปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติกับรายการที่ไมมีสาระสําคัญ

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญชี
55. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับรายการคา เหตุการณและ
สถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดหรือ
อนุ ญ าตเปน การเฉพาะใหใ ชน โยบายการบั ญ ชี ที่แ ตกตา งกัน ได สํา หรั บรายการแต ละประเภท
หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติดังกลาวได กิจการตองเลือกและ
นํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอสําหรับรายการแตละประเภท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
56. กิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
56.1. เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
56.2. ทําใหงบการเงินใหขอมูลที่นา เชื่อถือและเกี่ยวของการตัด สินใจมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกั บ
ผลกระทบของรายการค า เหตุการณและสถานการณ อื่นที่มี ตอฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของกิจการ
57. ผูใช งบการเงิ น มีค วามต องการที่จ ะเปรี ย บเที ยบงบการเงิน ของกิ จ การในรอบระยะเวลาตา งกั น
เพื่อระบุถึงแนวโนมของฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงตองใช
นโยบายการบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เวนแตการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่กลาวขางตน
58. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
58.1. การนํา นโยบายการบัญ ชีใหมมาถือปฏิบัติกับ รายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอื่น
ที่มีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมากอน
58.2. การนํานโยบายการบัญ ชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอื่น
ที่ไมเคย เกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ
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59. เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหกิจการรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยการนํา
นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง เวน แตในทางปฏิบัติไม สามารถระบุจํานวนเงินของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได ใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป กลาวคือ ใชนโยบายบัญชีใหม
สําหรับรายการคา เหตุการณและสถานะการณตางๆหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

การเปดเผยขอมูล
60. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทําใหเ กิดผลกระทบตองวดบัญ ชี
ปจจุบัน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้น
มีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
60.1. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นํามาถือปฏิบัติ
60.2. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ ปน การปฏิบั ติ ต ามที่ กํา หนดไวใ นวิ ธี ป ฏิบั ติ ใ นช ว ง
เปลี่ยนแปลง
60.3. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
60.4. คําอธิบายเกี่ยวกับขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
60.5. ขอกําหนดในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดตอไป
60.6. สําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงที่กระทบตอ
ก. รายการแตละบรรทัดในงบการเงินที่ไดรับผลกระทบ
ข. งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
61. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน
ผลกระทบดังกลาวจะมีผลตองวดบัญชีนั้นๆ เวนแตจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติที่จะระบุจํานวน
เงินที่ตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
61.1. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
61.2. เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือและเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร
61.3. สําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงที่กระทบตอรายการแตละบรรทัดในงบการเงิน
61.4. จํา นวนเงิน ของรายการปรับงบการเงินที่นําเสนอหากสามารถทํา ได ในทางปฏิบัติ และ
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
62. กิจการตองรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ดวยการรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวดอนาคต
ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เชน การเปลี่ย นแปลงมูลคาสุทธิที่จ ะไดรับของสินคา
คงเหลือ การเปลี่ยนแปลงจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ

การเปดเผยขอมูล
63. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ที่มีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หรือคาดวาจะมีผลกระทบตองวดบัญชีตอไป
เวนแต ไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได
64. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาว

ขอผิดพลาด
65. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอน โดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรก
ที่ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากที่พบขอผิดพลาดโดย
65.1. ปรับงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เสมือนวาขอผิดพลาดไดถูกแกไขใน
งวดบัญชีที่ขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ
65.2. หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดที่เ กิด ขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุด ที่แสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน
และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
66. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแตในทาง
ปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงิน ของผลกระทบที่เกิด ขึ้น ในแตละงวดบัญ ชี หรือไมสามารถระบุ
จํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได
67. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวดที่แสดงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุงยอดยกมาตนงวด
ของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปน
งวดบัญชีปจจุบัน)
68. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันที่เกิดจากขอผิดพลาด
ที่มีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองแกไขขอผิดพลาดโดยปรับปรุงขอมูลที่นํามาแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
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69. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง
บัญ ชี มี ลัก ษณะเป น การประมาณการที่ อ าจตอ งมี การทบทวนเมื่ อกิ จ การได รั บข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ตัวอยางเชน ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูจากผลของรายการที่มีความไมแนนอนไมถือเปนการแกไข
ขอผิดพลาด

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน
70. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี้
70.1. ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในงบการเงินงวดกอน
70.2. สําหรับงบการเงินของงวดกอนทีน่ ํามาแสดงเปรียบเทียบ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของ
รายการปรับปรุงเทาที่สามารถปฏิบัติได ที่มีผลกระทบตอรายการแตละบรรทัดในงบการเงิน
70.3. จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
70.4. หากในทางปฏิบัติกจิ การไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอนงวด
ใดงวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณที่นําไปสูการเกิดขึน้ ของเงื่อนไขดังกลาวและ
รายละเอียดวากิจการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใดและอยางไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก
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บทที่ 6
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
71. เงิน สด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงิน สดในมือ ไดแก ธนบัตรและเหรีย ญ
กษาปณที่กิจ การมีอยู รวมทั้ง เงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย เช็คที่ถึงกําหนดชํา ระแต
ยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง และดราฟตของธนาคาร สําหรับเงินฝากธนาคาร ไดแก เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนชั่วคราวโดยจัดประเภทเปน
สินทรัพยหมุนเวียน หรือเงินลงทุนระยะยาวโดยจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
72. รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงิน
สดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอยหรือไมมีสาระสําคัญ เชน
เงินลงทุนที่มีวันครบกําหนดในระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา เปนตน
73. กิจการตองนําเสนอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเปนรายการเดียวกัน
74. กิจการไมควรนําเสนอเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอนเปนรายการเงินสดและรายการ
เทีย บเท าเงินสด ตัวอยา งของเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอน เชน เงินฝากธนาคาร
ที่กิจการนําไปเปนหลักประกันการกูยืมและไมสามารถถอนได เปนตน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอนเปนสินทรัพยอื่น
โดยจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกําหนดเวลาของขอจํากัด
ในการเบิกถอน
75. หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอน กิจการตองเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือขอจํากัดในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
76. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้น จึงไมสามารถนํามาหักกลบกับรายการเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด
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บทที่ 7
ลูกหนี้
77. ลูกหนี้ หมายถึง สิทธิที่กิจการจะไดรับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึง
กําหนดชําระ ลูกหนี้อาจรวมถึงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นฯ
77.1. ลูกหนี้การคา หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาหรือการใหบริการที่กิจการไดสงใบ
แจงหนี้หรือไดตกลงอยางเปนทางการกับผูซื้อ รายการดังกลาวนี้อาจอยูในรูปของตั๋วเงินรับ
77.2. ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไมใชลูกหนี้การคา เชน ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการและ
ลูกจาง เงินใหกูยืมอื่น เปนตน
78. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นอาจเกี่ยวของกับกิจการที่เปนอิสระ หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
หากลูกหนี้การคาเกิดจากธุรกรรมการคาระหวางบุค คลหรือกิจ การที่เกี่ยวของกัน กิจการตองใช
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาลูกหนี้การคา
79. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นตองวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคาที่จะไดรับ ซึ่งหมายถึงมูลคาหลังจากหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
80. การรับรูรายไดจากดอกเบี้ยรับใหเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 18 เรื่อง รายได

วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
81. วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญสามารถทําไดสามวิธี ไดแก วิธีอัต รารอยละของยอดขายเชื่อสุทธิ
วิธีอัตรารอยละของลูกหนี้ที่คางชําระจําแนกตามอายุของลูกหนี้ และวิธีพิจารณาลูกหนี้เปนแตละราย
81.1. วิธีอัตรารอยละของยอดขายเชื่อสุทธิ คํานวณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเปนรอยละของยอดขาย
เชื่อสุทธิ
81.2. วิธีอัตรารอยละของลูกหนี้ที่คางชํา ระจําแนกตามอายุของลูกหนี้ คํานวณโดยการจัด กลุม
ลูกหนี้จําแนกตามอายุของหนี้ที่คางชําระ ลูกหนี้กลุมที่คางชําระนานนํามาคํานวณหาจํานวน
หนี้สงสัยจะสูญดวยอัตรารอยละที่สูงกวาลูกหนี้ที่เริ่มคางชําระเกินกําหนด โดยถือวาลูกหนี้
ที่คางชําระนานจะมีโอกาสไมชําระหนี้มากกวาลูกหนี้ที่เริ่มเกิดขึ้น
81.3. วิธีพิจารณาลูกหนี้เปนแตละราย พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้และจํานวนเงิน
ที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้
82. กิจการตองรับรูจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ควบคูกับการรับรูคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งเปนบัญชีปรับมูลคาบัญชีลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน

การตัดจําหนายหนี้สูญ
83. หากลูกหนี้ยังไมชําระหนี้เมื่อครบกําหนดแลว และกิจการไดมีการดําเนินการทวงถามหนี้จากลูกหนี้
จนถึงที่สุดแลว และคาดหมายไดคอนขางแนนอนวาจะไมไดรับชําระหนี้ ใหกิจการจําหนายลูกหนี้
ออกจากบัญชี และปรับลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของ
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หนี้สูญไดรับคืน
84. หากลูกหนี้ที่กิจการตัดจําหนายไปแลวกลับมาชําระหนี้ใหแกกิจการ ใหกิจการโอนกลับบัญชีลูกหนี้
และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของดวยจํานวนเงินที่ไดรับกลับคืน พรอมบันทึกรายการรับชําระหนี้
จากลูกหนี้

การเปดเผยขอมูล
85. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
85.1. มูลคาหนี้สูญที่ตัดจําหนายระหวางงวด
85.2. หนี้สูญไดรับคืนสําหรับงวด
85.3. จํานวนและรายละเอียดของลูกหนี้ที่ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
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บทที่ 8
สินคาคงเหลือ
86. สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
86.1. ถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
86.2. อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย
86.3. อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ
87. สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาที่ซื้อและถือไวเพื่อขาย เชน สินคาที่ผูคาปลีกซื้อและถือไวเพื่อขาย หรือ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่น ที่ถือไวเ พื่อขาย สินคา คงเหลือรวมถึง สินคา สํา เร็จ รูปที่ผ ลิต สิน คา
ระหวางผลิต วัตถุดิบ และวัสดุที่ถือไวเพื่อรอที่จะใชในกระบวนการผลิต และในกรณีที่เปนกิจการ
ใหบริการ สินคาคงเหลือจะรวมถึงตนทุนงานใหบริการสวนที่กิจการยังไมไดรับรูเปนรายได

การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ
88. สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา

ตนทุนของสินคาคงเหลือ
89. ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุน
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

ตนทุนในการซื้อ
90. ตนทุนในการซื้อของสินคาคงเหลือประกอบดวย ราคาซื้อ อากรขาเขาและภาษีอื่น (สุทธิจากจํานวน
ที่กิจการจะไดรับคืนในภายหลังจากหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งคาขนสง คาขนถาย และ
ตนทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาสําเร็จรูปวัตถุดิบ และบริการ ในการคํานวณ
ตนทุนในการซื้อสินคาใหนําสวนลดการคา เงินที่ไดรับคืนและรายการอื่นๆ ที่คลายคลึงกันมาหักออก

ตนทุนแปลงสภาพ
91. ตน ทุน แปลงสภาพของสิน คาคงเหลือ หมายถึง ตน ทุนการผลิต ที่ใชในการแปลงสภาพวัต ถุดิบ
ทางตรงใหเปน สินคา สําเร็จ รูป ตน ทุน แปลงสภาพ ประกอบดว ย คา แรงงานทางตรง คาใชจา ย
การผลิตคงที่ และคาใชจายการผลิตผันแปร คาใชจายการผลิตคงที่ คือ ตนทุนการผลิตทางออมที่
เกิดขึ้นในการผลิตโดยไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษาอาคาร
โรงงานและอุปกรณโรงงาน และตนทุนเกี่ยวกับฝายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน เปนตน
สวนคาใชจายการผลิตผันแปร คือ ตนทุนการผลิตทางออมที่ผันแปรโดยตรงหรือคอนขางจะผันแปร
โดยตรงกับปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบทางออม และคาแรงงานทางออม เปนตน
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ตนทุนงานใหบริการ
92. ในกรณีที่กิจการใหบริการมีสินคาคงเหลือใหวัดมูลคาสินคาดังกลาวดวยตนทุนในการผลิต ตนทุน
ดังกลาวโดยสวนใหญประกอบดวย คาแรงงาน และตนทุนอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับการใหบริ การ ซึ่ ง รวมถึ ง บุค ลากรที่ค วบคุ มและดูแล และตน ทุน ที่เ กี่ ย วของกับการ
ใหบริการ

การคํานวณตนทุน
93. ในการคํานวณตนทุนของสิน คาเมื่อขาย กิจการอาจเลือกใชวิธีการคํานวณตนทุนสินคาที่ข ายโดย
ใชวิธีราคาเจาะจง หรือวิธีเขากอนออกกอน หรือวิธีถัวเฉลี่ยตนทุนสินคาที่ซื้อเขามาแตละงวด

ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
94. ตนทุน ของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืน ถาสินคาคงเหลือเหลานั้นเกิดความเสียหายหรือเกิด
ความลาสมัยบางสวนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืน
หากประมาณการตนทุนในการทําตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาขายได
เพิ่มขึ้น การตีราคาสิ นคา คงเหลือลดลงจากราคาทุนใหเทา กับมูลคา สุทธิที่จะไดรับสอดคลองกับ
แนวความคิดที่วาสินทรัพยไมควรแสดงมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายหรือ
ประโยชนที่จะไดรับจากการใช
95. มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณ
การตนทุนในการผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได
96. การลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ใหพิจารณาจากสินคาแตละประเภท
แตในบางสถานการณ อาจพิจารณาจากกลุมสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน
97. กิจการตองไมปรับมูลคาวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไวเพื่อใชในการผลิตสินคาใหลดต่ํากวาราคาทุน
หากสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุน
ของสินคาสําเร็จรูปดังกลาว อยางไรก็ตาม หากสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวา
จะขายไดในราคาต่ํากวาราคาทุน ใหกิจการปรับลดมูลคาวัตถุดิบและวัสดุอื่นใหลดลงเทากับมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ ในสถานการณเ ชนนี้ ตนทุนเปลี่ยนแทนของวัตถุดิบและวัสดุอื่นอาจเปนมูลคาที่ดี
ที่สุดในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
98. กิจการตองไมปรับมูลคา งานระหวางทําใหลดต่ํากวาราคาทุน หากสินคา สําเร็จรูปที่ผลิต จากงาน
ระหวางทํานั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุนของสินคาสําเร็จรูปนัน้ อยางไรก็ตาม
หากสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจากงานระหวางทํานั้นคาดวาจะขายไดในราคาต่ํากวาราคาทุน ใหกิจการ
ปรับ ลดมูลคา งานระหวา งทําใหลดลงเทา กับมูลคา สุทธิที่จ ะไดรับ ของสิน คา สํา เร็จ รูปหักตน ทุ น
โดยประมาณในการทําตอใหเสร็จ
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การรับรูเปนคาใชจาย
99. เมื่อมีการขายสินคาคงเหลือออกไป มูลคาตามบัญชีของสินคานั้นตองรับรูเปนคาใชจาย โดยแสดง
เปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ในงวดที่มีการรับรูรายไดที่เกี่ยวของ
100. มูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับตองบันทึก
เปนคาใชจายโดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในงวดที่ปรับมูลคาสินคาใหลดลง สวนผลขาดทุน
อื่นที่เกี่ยวของกับสินคาคงเหลือ (เชน ขาดทุนจากสินคาสูญหาย เปนตน) ตองบันทึกเปนคาใชจาย
โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร ในงวดที่มีผลขาดทุนเกิดขึ้น
101. โดยปกติกิจการสามารถขายสินคาคงเหลือจากงวดกอนในงวดปจจุบัน ดังนั้น กิจการจึงตองรับรูจํานวน
ที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในงวดปจจุบัน โดยนําไปหักจากตนทุนขายสําหรับงวดปจจุบัน
102. สินคาบางสวนอาจถูกปนสวนไปยังบัญชีสินทรัพยอื่น เชน สินคาที่ใชเปนสวนประกอบของอาคารและ
อุปกรณที่สรางขึ้นเอง เปนตน สินคาที่ปนสวนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นในลักษณะนี้ใหรับรูเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย และรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น

การเปดเผยขอมูล
103. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
103.1. นโยบายการบัญชีที่ใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ และวิธีที่ใชคํานวณราคาทุน
103.2. มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือและมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือแตละประเภท
จําแนกตามความเหมาะสมของแตละกิจการ โดยทั่วไปสินคาคงเหลือจะถูกจัดประเภทเปน
สิน คา สํา เร็จ รูป สิน ค าระหวา งทํา วัต ถุดิบ และวัสดุการผลิต สํา หรับสิน คา คงเหลือของ
ผูใหบริการ อาจแสดงเปนงานระหวางทํา
103.3. มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในการบริหารในรอบระยะเวลารายงาน
103.4. มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในรอบระยะเวลา
รายงาน
103.5. มูลคาการบันทึกกลับรายการมูลคา ของสินคาคงเหลือที่ปรับลดลง และรับรูเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนขายในรอบระยะเวลารายงานกอน
103.6. มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน
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บทที่ 9
เงินลงทุน
104. เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหนี้และตราสารทุนที่กิจการมีไว เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งใหกับกิจการไมวาจะ
อยูในรูปของสว นแบง ที่จ ะไดรับ เชน ดอกเบี้ย คา สิทธิ และเงิน ปน ผล หรืออยูในรูปของราคา
ที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของประโยชนที่กิจการไดรับ เชน ประโยชนที่ไดจากความสัมพันธทางการคา

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก
105. กิจการตองจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุนเปน
105.1. เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด ซึ่งหมายถึง หลักทรัพยที่มีการซื้อขาย
ในตลาด โดยมีการซื้อขายตลอดเวลาทําการ ระหวางผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรู มีความ
เต็มใจ และเปนอิสระจากกัน และมีการเปดเผยราคาตอสาธารณชน ตัวอยางของตลาดที่มี
ลักษณะขางตน ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และตลาด
ตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เปนตน โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
105.1.1. หลักทรัพยเพื่อคา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด
หรือตราสารหนี้ทุกชนิดที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคต
อันใกล ทําใหกิจการถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาสั้นๆ เพื่อหากําไรจาก
การเปลี่ย นแปลงราคาของหลั กทรัพ ย ดั ง นั้ น หลั กทรัพ ย เ พื่ อ คา จึง มี อัต รา
การหมุนเวียนสูง
105.1.2. หลักทรัพยเผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด
หรือตราสารหนี้ทุกชนิด ซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา และในขณะเดียวกัน
ไมเปนตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนด
105.2. เงินลงทุนที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด
106. เงินลงทุนในตราสารทุนตองจัดประเภทตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 105 เวนแตวาตราสารทุนนั้นเป น
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา
107. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตองจัดประเภทตราสารหนี้เปนหลักทรัพยเพื่อคาหรือหลักทรัพยเผื่อขายเวนแต
วาตราสารหนี้นั้นเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
108. เงินลงทุนในบริษัทยอย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้ง
ในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของผูลงทุน (ซึ่งเปนบริษัทใหญ) บริษัทใหญ
ถือวามีอํานาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งในกิจการที่ไป
ลงทุน ไม วาจะเป น ทางตรงหรือ ทางออมโดยผา นบริษั ทยอ ยอื่น ยกเวน ในกรณีที่บ ริษัท ใหญ มี
หลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนั้นไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุม
กิจการดังกลาวได
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109. เงินลงทุนในบริษัทรวม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้ง
ในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ที่อยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญของผูลงทุนและไมถือเปนบริษัท
ยอยหรือสวนไดเสียในการรวมคา ผูลงทุนถือวามีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน เมื่อ
ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียง อยางนอยรอยละ 20 ในกิจการที่ไปลงทุนไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม (เชน โดยผานบริษัทยอย) ยกเวนในกรณีที่ผูลงทุนมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วาอิทธิพลนั้นไมเกิดขึ้น
110. เงินลงทุนในกิจการรวมคา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมได
กอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมรวมของผูรวมคา
111. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนทุ กประเภทเมื่ อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมู ลค ายุ ติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ
112. ราคาทุนของเงิน ลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเริ่มแรกไมรวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกอนที่กิจ การจะไดเงิน
ลงทุน ดังกลา วมา เชน ดอกเบี้ย ที่เ กิด ขึ้น กอนที่กิจ การจะไดหุน กูที่ระบุอัต ราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ดังกลาวรวมอยูในราคาซื้อของหุนกู แตไมถือเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของเงินลงทุน เปนตน

การวัดมูลคาภายหลังการไดมา
เงินลงทุนในตราสารทุน
113. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด ดวยมูลคา
ยุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติกิจการจะวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทีถ่ อื อยูด ว ย
ราคาเสนอซื้อปจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปจจุบันไมสามารถหาไดหรือไมเปนตัวแทนของมูลคายุติธรรม
กิจการอาจใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดเมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ
ระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดกับวันที่วัดมูลคา กิจการตองรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีและ
มูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน เปนกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไปยังงบกําไรขาดทุน หากหลักทรัพยนนั้ เปนไปตามคํา
นิยามของหลักทรัพยเพื่อคา และรับรูกําไร (ขาดทุน) ดังกลาวไปยังสวนของเจาของ หากหลักทรัพยนั้น
เปนไปตามคํานิยามของหลักทรัพยเผื่อขาย
114. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดหรือ
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเผื่อการลดลงของ
มูลคา (ถามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

เงินลงทุนในตราสารหนี้
115. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดที่กิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดที่กิจการไมไดตั้งใจจะถือจนครบกําหนด
ดวยราคาทุนตัดจําหนายหักดวยคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
โดยราคาทุนตัดจําหนาย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ไดมาเมื่อเริ่มแรก หักเงินตนที่จายคืน
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และบวกหรือหักคาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเริ่มแรกกับมูลคาที่ตราไว โดยใช
วิธีการตัดจําหนายสวนตางตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอื่นที่ใหผลไมแตกตางจากวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ
116. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดที่กิจการ
ไมไดตั้งใจจะถือจนครบกํา หนดดว ยมูลคา ยุติธรรม และกิจการตองรับรูผลตางระหวา งราคาทุน
ตัดจําหนายและมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดงวดการรายงาน เปนกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไปยังงบกําไรขาดทุนหากหลักทรัพย
นั้น เปนไปตามคํา นิยามของหลักทรัพยเ พื่อคา และรับรูกํา ไร (ขาดทุน ) ดัง กลาวไปยัง สว นของ
เจาของ หากหลักทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยามของหลักทรัพยเผื่อขาย

คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
117. ในกรณี ที่มีขอบ งชี้วาเงินลงทุนมีมูลคาลดลงอยา งถาวร เชน ดัชนีตลาดหลั กทรัพย ลดลง อยางมี
สาระสําคัญและติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาความนาเชื่อถือของ
ผูออกตราสารลดลงอยางเปนสาระสําคัญ เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของเงิน
ลงทุนในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายไดอยางนาเชื่อถือโดยที่ไมมีตนทุนสูง
มากจนเกินไป และราคาขายหักดวยตนทุนในการขายเงินลงทุนต่ํากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ใน
กรณีที่ไมปรากฏวามีขอบงชี้ขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได

การจําหนายเงินลงทุน
118. ในการจํา หนา ยเงิน ลงทุน กิจ การตองบัน ทึก ผลตา งระหวา งมูลคา ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที่ไดรับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) ทันทีที่เกิดขึ้น
119. หากกิจ การจํา หนา ยเงิ น ลงทุน เพีย งบางส ว น ราคาตามบัญ ชีตอ หนว ยที่ ใชใ นการคํ า นวณกํ า ไร
(ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน ชนิดเดียวกันตองคํา นวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือ
วิธีเขากอน-ออกกอน

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
120. ตามปกติ การโอนเปลี่ย นเงิน ลงทุน จากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง จะไมเ กิดขึ้น บอย
เนื่องจากกิจการตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุน นับตั้งแตเริ่มแรกที่ไดเงินลงทุนมา
หากกิจการไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน กิจการตองจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
ในทันที อยางไรก็ตาม สถานการณที่เปลี่ยนไปอาจทําใหกิจการตองโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตองมีหลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ
121. กิจ การตอ งปฏิบั ติเ กี่ย วกั บการโอนเปลี่ ย นเงิ น ลงทุ น จากประเภทหนึ่ ง ไปเปน อีก ประเภทหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
121.1. สําหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพยเพื่อคาไปเปนเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการตองใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรม ณ วันนั้นในงบกําไรขาดทุนทันที
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121.2. สําหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเปนหลักทรัพยเพื่อคา กิจการตองใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรม ณ วันนั้น พรอมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนใน
งบกําไรขาดทุนทันที
121.3. สําหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพยเ ผื่อขายไปเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนด กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และปรับปรุงสวนเกิน
ทุนหรือสวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนดวยผลตางระหวา ง
ราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน สวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวาทุนดังกลาวยังคง
แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และตองตัดจําหนายตลอดอายุที่เหลืออยู
ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้โดย
ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงหรือวิธีอื่นที่ใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
121.4. สําหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไปเปนหลักทรัพยเผื่อขาย กิจการ
ตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชี
กับมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ
121.5. สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพยเผื่อขายไปเปนตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพย
ที่อยูในความตองการของตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา
กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี พรอมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชี
ที่เกี่ย วของกับหลักทรัพยเ ผื่อขาย กิจ การตองปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 5 เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และการแกไ ข
ขอผิดพลาด เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ใช
121.6. สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของ
ตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ไปเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ

การเปดเผยขอมูล
122. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินลงทุน ดังนี้
122.1. สํา หรั บเงิน ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ไ มใ ชหลั กทรัพ ยที่อยู ในความต องการของตลาดและ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดที่กิจการตั้งใจถือ
จนครบกําหนด ใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับราคาทุนตัดจําหนาย จํานวนเงินตามสัญญา
และระยะเวลาครบกําหนด
122.2. สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เปน หลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดที่กิจการ
ไมไดตั้งใจถือจนครบกําหนด ใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรม ราคาทุนตัด
จําหนาย จํานวนเงินตามสัญญา กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
และระยะเวลาครบกําหนด
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122.3. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมใชหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด ใหกิจการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับราคาทุนและขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (ถามี)
122.4. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด ใหกิจการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรม ราคาทุน และกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลคาเงินลงทุน
122.5. ใหเปดเผยขอจํากัดในการขายเงินลงทุน เชน การนําเงินลงทุนไปใชเปนหลักประกัน เปนตน
หากเงินลงทุนขางตนมีขอจํากัดดังกลาว
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บทที่ 10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
123. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หมายถึง สิน ทรัพยที่มีตัว ตนที่กิจการมีไ วเ พื่อใชประโยชนในการผลิต
ในการจํา หนา ยสิน คา ใหบริการ ใหเชา หรือใชในการบริหารงาน ซึ่งกิจการคาดวาจะใชประโยชน
มากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

การรับรูรายการ
124. กิจการตองรับรูตนทุนเริ่มแรกเพื่อใหไดมาหรือกอสรางรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ และตนทุน
ที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการซอมบํารุง ตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแทนสวนประกอบของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้
124.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
124.2. กิจการสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
125. ตามปกติ ชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงจะจัดประเภทเปนสินคาคงเหลือและรับรู
ในงบกําไรขาดทุนเมื่อนํามาใช อยางไรก็ตาม ชิ้นสวนอะไหลที่สําคัญและอุปกรณที่สํารองไวใชงานที่
กิจการคาดวาจะใชประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการรายงาน ใหถือเปนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ สําหรับชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงที่ตองใชรวมกับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ กิจการตองบันทึกชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณนั้นเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก
126. กิจการตองวัดมูลคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เขาเงื่อนไขการรับรูรายการเปนสินทรัพย
โดยใชราคาทุน

สวนประกอบของราคาทุน
127. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณประกอบดวย
127.1. ราคาซื้อรวมอากรขาเขา และภาษีซื้อที่เรีย กคืน ไมไ ด หลังหักสวนลดการคา และจํา นวน
ที่ไดรับคืนจากผูขาย
127.2. ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และ
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร
127.3. ตนทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสําหรับการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย
ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการไดสินทรัพยนั้นมาหรือเปนผลจากการใช
สินทรัพยนั้นในชวงเวลาหนึ่ง
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การวัดมูลคาของราคาทุน
128. กิจการอาจไดรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณจากการแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพยที่ไมเปน
ตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัด มูลคา
ตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นาํ ไปแลกเปลี่ยน เวนแตกรณีที่มูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา หากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรม
ไดอยางนาเชื่อถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวยราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน
129. ในการครอบครองอาคารชุดหรือสินทรัพยอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ในสถานการณที่กิจการไดสิทธิ
ในการครอบครองและใชประโยชนเฉพาะพื้นที่ข องอาคารชุดหนวยนั้น และทรัพยสินสวนกลางที่มี
สิทธิในการใชรวมกันกับเจาของอาคารชุด หนว ยอื่น ใหกิจ การรับรูตน ทุน ทั้ง หมดของการไดมา
ซึ่ง อาคารชุดหรือสินทรัพยอื่น ที่มีลักษณะคลายคลึง กัน ไวเ ปน รายการอาคารและอุปกรณที่ไดมา
เปนหนวยเดียวกัน
130. กิจการตองปนสวนรายจายที่เกิดขึ้นใหกับรายการสินทรัพยทุกรายการที่รวมอยูในรายจายนั้น และ
บันทึ กรายการแตละรายการเป นสิ นทรัพย แยกจากกัน หากสิ นทรัพยแตละรายการมีอายุ การให
ประโยชนไมเทากันหรือใหประโยชนตอกิจการในรูปแบบที่ตางกันอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งทําใหกิจการ
ตองใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาและอัตราที่ไมเหมือนกัน ตัวอยางเชน กิจการจําเปนตองแยกบันทึก
อาคารออกจากลิฟทหรือบันไดเลื่อน และแยกบันทึกอาคารออกจากที่ดิน เปนตน

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
131. ภายใตเกณฑการรับรูรายการตามยอหนาที่ 124 กิจการตองไมรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ นั้น หากรายจา ยดั ง กลา วมี วัต ถุ ประสงค เ พื่ อเปน “ค า ซ อมแซมและ
บํารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตกิจการตองรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
132. กิจการอาจจําเปนตองเปลี่ยนแทนสวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณบางรายการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด กิจการตองรับรูตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
มูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของเมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและเปนไปตาม
เกณฑการรับรูรายการ กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
133. กิจ การอาจจํา เปน ตองจัด ใหมีการตรวจสอบสภาพครั้งใหญต ามระยะเวลาที่กํา หนดเพื่อคน หา
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยไมวาจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนใดหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตอเนื่อง กิจการตองรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบสภาพครั้งใหญแตละครั้งเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณเชนเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทน หากเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการตามยอหนาที่ 124
กิจการตองพิจารณาตัดมูลคาตามบัญชีที่คงเหลือของตนทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญในครัง้ กอน
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
134. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณนั้น ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)
135. ภายหลังจากการรับรูรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนสินทรัพย หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สามารถวัด มูลคา ยุติธรรมไดอยา งนาเชื่อถือ กิจการอาจเปด เผยมูลคา ยุติธรรมและเกณฑในการ
กําหนดมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
136. ในกรณีที่มีขอบงชี้วารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณมีมูลคาลดลงอยางถาวร เชน มีหลักฐานแสดงให
เห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการ
ใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือคาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอัน ใกล รวมถึ งการที่สินทรั พยไม ไดถูกใชงานอีกต อไป การเกิ ดภาวะซบเซาของตลาด
อสังหาริมทรัพยอยางรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งไมสามารถคาดการณไดวาภาวะดังกลาว
จะหมดไปเมื่อไร เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายไดอยางนาเชื่อถือโดยที่ไมมีตนทุนสูง
มากจนเกินไป (ไมจําเปนตองเปนราคาที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ) และราคาขายหักดวยตนทุน
ในการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณต่ํากวาราคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในกรณีที่ไมปรากฏวามีขอบงชี้ขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได

คาเสื่อมราคา
137. กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แตละสวนที่
มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
138. มูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณตองปนสวนเปนคาเสื่อมราคาอยางมีระบบตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพย วิธีการคิดคาเสื่อมราคาตองสะทอนถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
กิจการไดรับจากการใชสิน ทรัพย คาเสื่อมราคาที่เกิด ขึ้นแตละงวดตองรับรูเปน คาใชจา ย ยกเวน
คาเสื่อมราคาที่ตองนําไปรวมเปนราคาตามบัญชีของสินทรัพยชนิดอื่น กิจการตองไมคิดคาเสื่อม
ราคาสําหรับสินทรัพยที่มีอายุใหประโยชนไมจํากัด เชน ที่ดิน เปนตน

จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคา
139. กิจการตองปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพย
140. จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยตองเปนจํานวนเงินหลังจากหักมูลคาคงเหลือ (เดิมเรียกวา
ราคาซาก)
141. มูลคาคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการคาดวา จะไดรับในปจจุบันจากการจําหนา ยสินทรัพย
หลัง จากหักตนทุน ที่คาดวาจะเกิดขึ้น จากการจํา หนา ยสิน ทรัพยนั้น หากสิน ทรัพยนั้น มีอายุและ
สภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน
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142. กิจการควรทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ หากกิจการ
คาดวามูลคา คงเหลือและอายุการใหประโยชนข องสินทรัพยแตกตางไปจากที่ไดประมาณไวอยา ง
มีสาระสําคัญ กิจการตองคํานวณคาเสื่อมราคาใหมโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
143. การคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยจะเริ่มตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมใชงาน เชน เมื่อสินทรัพยอยูใน
สถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร การคิดคาเสื่อมราคาจะ
สิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี หรือเมื่อไดจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน
144. ในการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย กิจการตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
144.1. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิตที่
คาดวาจะไดจากสินทรัพยนั้น
144.2. การชํารุด เสียหายทางกายภาพที่คาดวา จะเกิดขึ้น จากปจจัย ตางๆ ในการดําเนินงาน เชน
จํานวนผลัดในการใชและแผนการซอมแซมและบํารุงรักษา รวมทั้งการดูแลและบํารุงรักษา
สินทรัพยในขณะที่หยุดใชงานสินทรัพย
144.3. ความลาสมัยทางดานเทคนิคหรือทางพาณิชย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
การผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความตองการในสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนผลผลิต
จากสินทรัพยนั้น

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา
145. กิจการตองเลือกใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่สะทอนรูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
146. กิจการตองทบทวนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ หากกิจ การพบวาลักษณะ
รูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยาง
มีสาระสําคัญ กิจการตองเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาเพื่อสะทอนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
147. วิธีการคิดคาเสื่อมราคามีหลายวิธี เชน วิธีเสนตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต เปนตน
วิธีเสนตรงมีผลทําใหคาเสื่อมราคามีจํานวนคงที่ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยหากมูลคา
คงเหลือของสินทรัพยนั้นไมเปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทําใหคาเสื่อมราคาลดลงตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพย วิธีจํานวนผลผลิตมีผลทําใหคาเสื่อมราคาขึ้นอยูกับประโยชนหรือ
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
การคิดคาเสื่อมราคาตองตั้งอยูบนพื้นฐานของมูลคาตามบัญชีภายหลังคาเผือ่ การลดมูลคาของรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่กําหนดมูลคาของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณใหมนั้น
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สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
148. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย หากกิจการมีวัตถุประสงค
ที่จะถือไวเพื่อขายโดยพิจารณาจากการที่มูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใช
มาจากการใชสินทรัพยนั้น
149. เมื่อกิจการจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย ใหกิจการปฏิบัติดังนี้
149.1. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายถือเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
149.2. วัดมูลคาสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย ดวยจํานวนที่ต่ํา
กวาระหวางมูลคาตามบัญชีและราคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิจากตนทุนในการขายและรับรูผล
ขาดทุนจากการลดมูลคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกหรือในครั้งตอๆ ไปของสินทรัพย
ในงบกําไรขาดทุนทันที เพื่อใหมูลคาของสินทรัพยเทากับราคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิจาก
ตนทุนในการขาย
149.3. กิจ การตองรับรูผ ลกํา ไรจากการเพิ่มขึ้น ในภายหลังของราคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิจ าก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน แตไมเกินยอดผลขาดทุนจากการลดมูลคา
สะสมที่เคยรับรูกอนหนานี้
149.4. กิ จ การต อ งไม บั น ทึ ก ค า เสื่ อ มราคา (หรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ย) ของสิ น ทรั พ ย นั้ น ระหว า ง
ที่สินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
149.5. เมื่อกิจการจําหนายสินทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
เมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

การตัดรายการ
150. กิจ การตองตัดรายการมูลคาตามบัญ ชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญ ชี เมื่อ
เปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
150.1. กิจการจําหนายสินทรัพย
150.2. กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสินทรัพยหรือจากการ
จําหนายสินทรัพย
151. ในกรณีที่กิจการตัดรายการมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อ
กิจการจําหนายสินทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ในงบกํา ไรขาดทุน เมื่อกิจ การตัด รายการสิน ทรัพยนั้น ออกจากบัญ ชี โดยผลกํา ไร
(ขาดทุน) ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
152. ในกรณีที่กิจ การตัด รายการมูลคา ตามบัญ ชีข องรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญ ชี
เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใชสินทรัพยหรือจากการ
จําหนายสิน ทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและ
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อุปกรณ ในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี โดยผลกําไร (ขาดทุน)
ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น

การเปดเผยขอมูล
153. กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ทุกขอในงบการเงินสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละประเภท
153.1. เกณฑการวัดมูลคาที่ใชกําหนดมูลคา ตามบัญ ชี กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
และคาเผื่อการลดมูลคา (ถามี)
153.2. วิธีการคิดคาเสื่อมราคา
153.3. อายุการใหประโยชนหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
153.4. มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย และคาเผื่อ
การลดมูลคา ณ วันตนงวดและสิ้นงวด และรายการกระทบยอดของมูลคาตามบัญชีระหวาง
วันตนงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง
153.4.1. มูลคาของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น
153.4.2. คาเสื่อมราคา
153.4.3. การเปลี่ยนแปลงอื่น
154. กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ทุกรายการในงบการเงินดวย
154.1. ขอบงชี้วารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณมีมูลคาลดลงอยางถาวร
154.2. จํานวนและขอจํากัดในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน
154.3. จํานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไวเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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บทที่ 11
สินทรัพยไมมีตัวตน
155. สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ทางกายภาพ ตัวอยางเชน สินทรัพยทางปญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร สัมปทาน และฟลมภาพยนตร เปนตน
156. สินทรัพยสามารถระบุไดก็ตอเมื่อ
156.1. สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือ สามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย โอน
ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เปนสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่สามารถระบุได โดยไมคํานึงวากิจการตั้งใจจะแยกเปนเอกเทศหรือไม หรือ
156.2. ไดมาจากการทํ า สัญ ญาหรื อสิท ธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไมคํ า นึง ถึ ง วา สิทธิเ หลา นั้น จะ
สามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

การรับรูรายการ
157. กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้
157.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจาก
สินทรัพยนั้น
157.2. ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
158. กิจการตองประเมินความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย
ไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาวตองแสดง
ใหเ ห็น ถึงการประมาณที่ดีที่สุด ของฝา ยบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่เ กิด ขึ้น ตลอดชว งอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพย
159. ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถ
รับรูรายจายดังกลา วเปน สินทรัพยไมมีตัวตนหรือสิน ทรัพยอื่นได ตัวอยางของรายจายที่ตองรับรู
เปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการตอไปนี้
159.1. รายจายเกี่ยวกับกิจกรรมกอนการดําเนินงาน เช น ค าที่ปรึกษากฎหมายและค าใช จายดาน
เลขานุการ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการใหเปนนิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจ
ใหม หรือรายจายสําหรับเริ่มการดําเนินงานใหม หรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหมหรือกรรมวิธีใหม
159.2. รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ
159.3. รายจายในกิจกรรมการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
159.4. รายจายในการยา ยสถานที่หรือรายจายในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานที่
หรือจัดองคกรใหมทั้งหมดหรือบางสวน

การวัดมูลคาเมื่อเริม่ แรก
160. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก
161. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย
161.1. ราคาซื้อรวมภาษีนําเขาและภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ และจํานวน
ที่ไดรับคืนจากผูขาย
161.2. ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตาม
ความประสงค
162. ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย
162.1. ตนทุนผลประโยชนของพนักงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
162.2. คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึน้ โดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
162.3. ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน
163. ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
163.1. ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย)
163.2. ตนทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหมหรือกับลูกคากลุมใหม (รวมทั้งตนทุนในการ
ฝกอบรมพนักงาน)
163.3. ตนทุนในการบริหารและคาใชจายทั่วไป

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
164. กิจ การอาจไดรับรายการสิน ทรัพยไ มมีตัว ตนจากการแลกเปลี่ย นกับรายการสิน ทรัพยที่ไ มเ ปน
ตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัดมูลคา
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน เวนแต
กรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา หากไมสามารถวัด
มูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน
ดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
165. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพยไมมีตัวตน แตใหรับรูรายการ
ดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น เวนแตสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
ดังกลาวเขาเกณฑการรับรูรายการ
166. ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตอง
แยกขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้
166.1. ขั้นตอนการวิจัย
166.2. ขั้นตอนการพัฒนา
การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมๆ
ทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค
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การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอื่นมาใชในแผนงานหรือ การออกแบบเพื่อ
ผลิตสิ่งใหมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมอยางเปนสําคัญกอนที่จะเริ่มผลิตหรือใชในเชิงพาณิชย ไมวาสิ่งนั้น
จะเปนวัตถุดิบชิ้นสวนอุปกรณ ผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ
167. หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ
กิจการที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายที่
เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น

ขั้นตอนการวิจัย
168. กิจการตองไมรับรูรายจายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายในเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อรายจายนั้นเกิดขึ้น
169. ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้
169.1. กิจกรรมซึ่งมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม
169.2. การคนหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพื่อนําผลการวิจัยหรือความรูอื่น
มาประยุกตหรือปฏิบัติ
169.3. การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
169.4. สูตรการออกแบบ การประเมิน ผล และการคัด เลือกขั้นสุดทา ยของทางเลือกที่เปนไปได
สํา หรับนวัต กรรมหรือสิ่ง ที่ดีขึ้น กวา เดิม ไมวา สิ่ง นั้น จะเปน วัต ถุดิบ ชิ้น สว น ผลิต ภัณ ฑ
ขั้นตอน ระบบ หรือ บริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
170. กิจการจะรับรูรายจายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อ กิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
170.1. มีความเปนไปไดทางเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณเพื่อนํามาใช
ประโยชนหรือขายได
170.2. กิจการมีความตั้งใจที่จะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชนหรือขาย
170.3. กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย
170.4. กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีที่สินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต เหนืออื่นใดกิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจาก
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยูจริง หรือหากกิจการนําสินทรัพยไมมีตัวตนไปใชเปน
การภายใน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
170.5. กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นไดเพียง
พอที่จ ะนํามาใชเ พื่อทําใหการพัฒ นาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัวตน มาใช
ประโยชนหรือนํามาขายได
170.6. กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้น
ในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ
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171. ในระหวางขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตน
และสามารถแสดงใหเ ห็น วา มีค วามเปน ไปไดคอนขางแนที่สิน ทรัพยนั้นจะกอใหเ กิด ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปนขั้นตอนที่กาวหนามากกวา
ขั้นตอนการวิจัย
172. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก
172.1. การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอน
การผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช
172.2. การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม
172.3. การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซึ่งไมใชขนาดที่จะสามารถ
ทําการผลิตในเชิงพาณิชยได
172.4. การออกแบบ การกอสรา ง และการทดสอบ สํา หรับทางเลือกที่ไ ดคัดเลือกแลว สํา หรับ
วัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น
173. ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตน
เสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงาน
ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นที่จําเปน และกิจการมีความสามารถ
ที่จะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการ
จัดหาแหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู
174. ตามปกติ ระบบตนทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในได
อยางนาเชื่อถือ ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อปกปองลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต
หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
175. รายจายสําหรับตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลว
คลายคลึงกัน ซึ่งกิจการกอใหเกิดขึ้นภายในเปนรายจายที่ไมสามารถแยกจากตนทุนในการพัฒนา
ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
176. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัว ตนที่เกิด ขึ้นภายใน คือ ผลรวมของรายจายที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวัน ที่
สินทรัพยไมมีตัวตนเขาเกณฑการรับรูรายการเปนครั้งแรก
177. กิจการตองไมรับรูรายจายเกี่ยวกับรายการไมมีตัวตนที่ไดรับรูเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายแลว กลับมา
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง
178. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุกรายการ
ที่จํา เปน ในการสรา งสรรค ผลิต และจัด เตรีย มสิน ทรัพยเ พื่อใหสามารถนํา มาใชประโยชนต าม
ประสงคของผูบริหาร ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก
178.1. ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
178.2. ตนทุนผลประโยชนของพนักงาน ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
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178.3. คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย
178.4. คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
179. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
179.1. รายจายในการขาย การบริหาร และคาใชจายทั่วไปอื่น เวนแตรายจา ยดัง กลาวเกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได
179.2. ความไมมีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
กอนที่สินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว
179.3. รายจายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
180. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการสินทรัพยไมมี
ตัวตนดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)
181. ภายหลังจากการรับรูรายการสินทรัพยไมมีตัวตนเปนสินทรัพย หากสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถวัด
มูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ กิจการอาจเปดเผยมูลคายุติธรรมและเกณฑในการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
182. ในกรณีที่มีขอบงชี้วารายการสินทรัพยไมมีตัวตน เชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทําใหสิทธิใน
สินทรัพยลดลง เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของรายการสินทรัพยไมมีตัวตน
ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถราคาขายของสินทรัพยไมมีตัวตนไดอยางนาเชื่อถือโดยที่ไมมี
ตนทุนสูงมากจนเกินไป (ไมจําเปนตองเปน ราคาที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพิเศษ) และราคาขาย
ดังกลาวมีจํานวนเงินต่ํากวาราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพยไมมีตัวตน ในกรณีที่ไมปรากฏวามี
ขอบงชี้ขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได

อายุการใหประโยชน
183. กิจการตองประเมิน อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะกําหนดอายุไดหรือไม และ
หากสามารถกําหนดได อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการผลิตหรือหนวย
วัดอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบ
แนนอนก็ตอเมื่อจากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของแลว ไมพบขอจํากัดที่สามารถคาดไดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่สินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการจะไดรับ
184. อายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนมิไดหมายถึงไมมีที่สิ้นสุด อายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนจะสะทอนใหเห็นเพียงระดับของรายจายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง
ใหสินทรัพยมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการประเมินไว ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการ
ใหประโยชนของสินทรัพย และยังรวมถึงความสามารถและความมุงมั่นของกิจการ เพื่อใหบรรลุถึง
ระดับดังกลาว แมวาอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไมทราบ
แนนอน แตตามปกติแลวตองมีวันสิ้นสุด ความไมแนนอนอาจเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชหลักความระมัดระวัง แตความไมแนนอนดังกลาวไมถือเปน
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เหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอางเพื่อกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหสั้น
กวาความเปนจริงจนไมสมเหตุสมผล
185. อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะตอง
ไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้นกวาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่กิจการคาด
วาจะใชประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาที่จํากัดแตสามารถ
ตออายุได อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลาที่ตออายุใหมเฉพาะ
กรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนที่เปนสาระสําคัญจากการตออายุดังกลาว

ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
186. กิจการตองปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้น
พรอมที่ใหประโยชนได วิธีการตัดจําหนายที่ใชตองสะทอนถึงรูปแบบที่กิจการคาดวาจะไดใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองใช
วิธีเสนตรงในการตัดจําหนาย คาตัดจําหนายในแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
187. วิธีการตัดจําหนายที่ใชในการปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามเกณฑ
ที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นมีหลายวิธี วิธีดังกลาวรวมถึงวิธีเสนตรง วิธียอด
คงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสม่ําเสมอในทุกงวด
นอกจากวารูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป
188. สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนใหกิจการตัดจําหนายสินทรัพย
ตลอดอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอนนั้น สว นสินทรัพยไมมีตัว ตนที่อายุการใหประโยชน
ไมทราบไดแนนอนใหกิจการกําหนดอายุการใหประโยชนเทากับ 10 ป

มูลคาคงเหลือ
189. กิจ การตอ งกํ า หนดมู ล คา คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ยไ มมี ตั ว ตนให เ ป น ศู น ย เวน แต จ ะเปน ไปตาม
ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
189.1. บุคคลที่สามใหสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นสิ้นสุดอายุการใหประโยชน
189.2. สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
189.2.1. มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง
189.2.2. มีค วามเปน ไปไดคอนขางแนที่ต ลาดซื้อ ขายคลองนั้น จะมีอยูเ มื่ออายุการให
ประโยชนของสินทรัพยสิ้นสุดลง
190. ในกรณีที่กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือตามขอยกเวนในยอหนาที่ 189 ใหกิจการประมาณมูลคา
คงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
โดยใชราคาขายที่มีอยู ณ วันที่มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่อายุการให
ประโยชนกําลังจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ประมาณการนั้น
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การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนาย วิธีการตัดจําหนายและมูลคาคงเหลือ
191. กิจการควรทบทวนวิธีการตัดจําหนายอยางสม่ําเสมอ หากกิจการพบวาลักษณะการไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยไมมีตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ กิจการตองเปลี่ยนวิธีการ
ตัดจําหนายโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
192. กิจการควรทบทวนมูลคาคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหนา ยของสินทรัพยไมมีตัวตนอยา ง
สม่ําเสมอ หากกิจการคาดวามูลคาคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
แตกตางไปจากที่ไดประมาณไวอยา งมีสาระสํา คัญ กิจการตองคํานวณคาตัด จํา หนา ยใหมโดยใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป

การเลิกใชและการจําหนาย
193. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ
193.1. กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ
193.2. กิจการคาดวาจะไมไ ดรับประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนํา สิน ทรัพยนั้นมาใช
ประโยชนหรือจําหนาย
194. กิจการตองรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ถามี)
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น
195. กิจการตองตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนตอไปแมจะไมไดใชประโยชนสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอีก
ตอไป จนกวากิจการจะตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาวเต็มจํานวนแลวหรือไดจัดประเภทสินทรัพย
ดังกลา วเปน สิน ทรัพยไ มหมุน เวียนที่ถือไวเพื่อขายและปฏิบัติต ามขอกําหนดเกี่ย วกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายตามยอหนาที่ 148 ถึง 149

การเปดเผยขอมูล
196. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท
196.1. อายุการใหประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
196.2. วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน
196.3. มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการลดมูลคา (ถามี)
196.4. การกระทบยอดระหวา งมูลคาตามบัญ ชี ณ วัน ตน งวดกับมูลคา ตามบัญชี ณ วัน สิ้น งวด
ที่แสดงถึงรายการตอไปนี้
196.4.1. จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้น
196.4.2. คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด
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197. นอกจากนี้กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
197.1. มูลคาตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหนายที่เหลืออยูสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละ
รายการที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ
197.2. มูลคา ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพยไ มมีตัว ตนที่มีขอจํา กัด ในการใช และมูลค า ตามบัญ ชีข อง
สินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว
197.3. จํานวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
197.4. ขอบงชี้วารายการสินทรัพยไมมีตัวตนมีมูลคาลดลงอยางถาวร
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บทที่ 12
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
198. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร
(สวนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครองโดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชา
การเงิน เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสอง
อยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของ
กิจการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
199. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไวเพื่อประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแส
เงินสดที่โดยสวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการ
200. ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีดังตอไปนี้
200.1. ที่ดินที่กิจการถือครองไวเพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกวา
ถือครองไวเพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
200.2. ที่ดิ น ที่กิ จ การถือ ครองไว โ ดยที่ ป จ จุ บั น ยั ง มิไ ด ระบุ วัต ถุ ป ระสงค ข องการใชใ นอนาคต
ถากิจการยังมิไดระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพื่อขายในระยะ
สั้น ตามลั กษณะการประกอบธุรกิ จ ตามปกติข องกิ จ การ ใหถื อวา ที่ดิน นั้น ถือไวเ พื่ อหา
ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน
200.3. อาคารที่กิจการเปนเจาของ หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน และ
ใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา
200.4. อาคารที่ยังไมมีผูเชา ซึ่งกิจการถือครองเพื่อใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ไมวาจะ
เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา
200.5. อสัง หาริมทรัพยที่อยูในระหวางกอสรางหรือพัฒ นา เพื่อใชเปนอสังหาริมทรัพยเ พื่อการ
ลงทุนในอนาคต
201. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
201.1. อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยูใน
ขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนาเพื่อขาย ตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพื่อจะ
จําหนายในอนาคตอันใกล หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายตอ
201.2. อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอื่น
201.3. อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อใชภายในกิจการ
ในอนาคต อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและนํามาใชภายใน
กิจ การในเวลาตอมา อสัง หาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงานไมวา พนักงานจะจา ย
คาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย
201.4. อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน
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202. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจาก
การเพิ่มมูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือการจัดหาสินคา
หรือการใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน ถาแตละสวนสามารถแยกขายหรือแยก
ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยกสวน
ขายได กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวนของ
อสัง หาริมทรัพยที่กิจ การถือไวเ พื่อใชในการผลิตสินคาหรือจัด หาสินคาหรือใหบริการ หรือเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารงานนั้นไมมีนัยสําคัญ
203. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่นๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่
ไมมีนัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษา
ความปลอดภัยและการบริการบํา รุง รักษาใหแกผูเ ชา ที่ใชอาคารสํา นักงานนั้น ในกรณีอื่น ๆ ซึ่ง
การบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและเปนผูบริหารจัดการ
โรงแรม บริการตา งๆ ที่ใ หกับ แขกที่เ ขา พั กถือเปน องคประกอบที่มีนัย สํา คั ญ ของการจัด การ
ในภาพรวม ดั ง นั้ น โรงแรมที่ บ ริ ห ารโดยเจ า ของถื อ เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ไ ว ใ ช ง านไม ใ ช
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
204. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หรื อ ไม กิ จ การตอ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ เ พื่อ ช ว ยในการใช ดุล ยพิ นิจ ได อย า งสม่ํ า เสมอ โดยให
สอดคลองกับคํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไว กิจการตอง
เปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก

การรับรูรายการ
205. กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
205.1. มีค วามเป น ไปไดค อ นข า งแน ที่กิ จ การจะไดรั บประโยชน เ ชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
205.2. สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดอยางนาเชื่อถือ
206. กิจ การตองประเมินราคาทุน ของอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ เวลาที่ตน ทุน เกิดขึ้น ตน ทุน
ดังกลาวรวมถึงตนทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทําใหกิจการไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา และ
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน) หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย
207. หากชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดมาโดยการเปลี่ยนแทนและเปนไปตามเงื่อนไขการ
รับรูรายการ กิจ การตองรับรูตน ทุนของการเปลี่ย นแทนสวนของอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น และตอง
ตัดรายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้น
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การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
208. กิจการตองวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึงตนทุน
ในการทํารายการ
209. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจาย
โดยตรงใดๆ ที่เ กี่ย วกับการจัด หาสิน ทรัพย ตัว อยา งของรายจา ยโดยตรงที่เ กี่ย วกับการจัด หา
สินทรัพย ไดแก คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และ
ตนทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
210. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้
210.1. ตนทุนกอนการดําเนินงาน ยกเวนรายจายที่จําเปนเพื่อทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร
210.2. ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกอนที่อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะมีผเู ขาครอบครอง
ในระดับที่วางแผนไว
210.3. จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ
กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
211. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน หรือ
สินทรัพยซึ่งประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัวเงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัดมูลคา
ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน
เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา หากไมสามารถ
วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวย
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
212. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้น ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)
213. ภายหลังจากการรับรูรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย หากอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ กิจการอาจเปดเผยมูลคายุติธรรมและเกณฑ
ในการกําหนดมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การโอน
214. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐาน
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
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214.1. เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน
214.2. เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีไวเพื่อขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ
214.3. สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยที่มี
ไวใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
214.4. เริ่มสัญ ญาเชาแบบดํา เนิน งานกับกิจ การอื่น ทําใหมีการโอนจากสิน คา คงเหลือไปเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
215. การโอนระหวางอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยที่มีไว ใชงานกับสินคาคงเหลือจะไม
ทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพย
ที่ใชในการวัดมูลคาหรือการเปดเผยขอมูลเปลี่ยนแปลง

การจําหนาย
216. กิจ การตองตัด รายการอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกิจ การ
จําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก
217. ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณา
จากผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น และ
ตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น

การเปดเผยขอมูล
218. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
218.1. จํานวนเงินที่ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
218.1.1. รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
218.1.2. คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง รวมทั้งคาซอมแซมและคาบํารุงรักษาที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด
218.1.3. คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง รวมทั้งคาซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด
218.1.4. มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ลดลงระหวางงวด (ถามี)
218.2. ขอจํากัดและจํานวนเงินของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีขอจํากัด หรือการโอนรายได
และเงินที่ไดรับจากการจําหนายที่มีขอจํากัด
218.3. ขอตกลงที่สําคัญในการซื้อ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือในการ
ซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น
218.4. วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
218.5. ราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสม ณ วันตนงวดและสิ้นงวด
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218.6. การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับ
วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
218.6.1. สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อกับสวนเพิ่มที่เกิด
จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
218.6.2. คาเสื่อมราคา
218.6.3. การโอนเขาหรือออกจากรายการสิน คา คงเหลือหรือรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ
218.6.4. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
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บทที่ 13
ตนทุนการกูยืม
219. ตนทุนการกูยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ โดยตนทุนการกูยืม
อาจรวมถึง ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยดังกลาวที่ผูกูตองรับภาระ จํานวนที่ตัดบัญชีของสวนลดหรือสวนเกิน
ที่เกี่ยวกับการกูยืม จํานวนที่ตัดบัญชีของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม และผลตางจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศสวนที่นํามาปรับปรุงกับตนทุนของดอกเบี้ย
220. ตนทุนการกูยืมตองรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอื่นที่ใหผลไมแตกตางจากวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ
221. สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอมเพื่อ
ใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ไดแก โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และสินคาที่ตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมที่จะขาย ตัวอยางของสินทรัพยที่ไมเขาเงื่อนไข เชน สินคาที่ทําการผลิต
เปนประจํา สินคา ที่ผลิตเปน จํานวนมากโดยไมมีขั้น ตอนการผลิต ซ้ําๆ ในชวงระยะเวลาสั้น และ
สินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายทันทีที่ซื้อ

การรับรูรายการ
222. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ที่เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และกิจการตองรับรูตนทุนการกูยืมอื่นเปน
คาใชจายในงวดที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น
223. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การก อสราง หรือการผลิต สินทรัพยที่เ ขาเงื่อนไข
จะรวมเปนราคาทุน ของสิน ทรัพยนั้นไดก็ตอเมื่อมีความเปน ไปไดคอนขางแนวาตนทุน การกูยืม
ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจํานวน
ตนทุนการกูยืมไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
224. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขตอง
เปนตนทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหากกิจการไมกอรายจายขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ดัง นั้น เมื่อกิจ การกูยืมเงิน มาโดยเฉพาะเพื่อใหไ ดมาซึ่ง สินทรัพยที่เ ขาเงื่อนไข ตน ทุน การกูยืม
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นตองเปนตนทุนที่สามารถระบุได
225. สําหรับเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตให
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวย
รายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
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226. หากกิจ การไดรั บ เงิ น กูม าลว งหน า กอ นการเกิ ด ขึ้น ของรายจ า ยสํ า หรั บสิ น ทรั พ ยที่ เ ขา เงื่อ นไข
และนําเงินกูยืมที่ยังไมไดใชไปลงทุนเปนการชั่วคราว จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตองเทากับตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหักดวยรายได
จากการลงทุนดังกลาว
227. สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุน
การกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจายของสินทรัพยนั้น
ดวยอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย ซึ่งไดแก อัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนการ
กูยืมที่เกิดจากเงินกูที่คงคางในระหวางงวดโดยไมรวมเงินที่กูมาโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม จํานวน
ตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการกูยืมทั้งสิ้นที่
เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
228. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเมื่อเขาเกณฑ
ทุกขอดังตอไปนี้
228.1. รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยนั้นไดเกิดขึ้น
228.2. ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น
228.3. สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอม
ที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย
229. รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายที่เกิดจากการจายโดยเงินสด โดยการ
โอนสินทรัพย หรือโดยการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยเงินลวงหนา
230. การดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค หรือ
พรอมที่จ ะขาย มิไ ดรวมเฉพาะการกอสรา งเทานั้น แตยังรวมถึงการดําเนิน การดา นเทคนิคและ
การบริหารกอนที่จะเริ่มการกอสรางดวย เชน การขออนุญาตกอนที่จะกอสราง

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
231. การรวมตน ทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองหยุดพักในระหวางที่การดําเนินการพัฒนา
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง เมื่อสถานการณดังกลาวสิ้นสุดลงใหรวมตนทุน
การกูยืมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
232. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญที่จําเปน
ในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค หรือพรอมที่จะขาย
ไดเสร็จสิ้นลง
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233. สําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะที่สินทรัพยสวนอื่น
ยังอยูในระหวางการกอสราง ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยสวนที่สรางเสร็จ
หากการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวนใหพรอมที่จะใชไดตามประสงค
หรือพรอมที่จะขายของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จสิ้นลง

การเปดเผยขอมูล
234. งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
234.1. จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด
234.2. อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพย
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บทที่ 14
สัญญาเชา
235. สัญญาเชา หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใชสินทรัพยสําหรับชวงเวลา
ที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับคาตอบแทน ซึ่งไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด
236. สัญญาเชาการเงิน หมายถึง สัญญาเชาที่ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้ง หมดที่ผูเ ปน เจา ของพึงไดรับจากสิน ทรัพยใหแกผูเ ชา ไมวาในที่สุด การโอนกรรมสิทธิ์
จะเกิดขึ้นหรือไม
237. สัญญาเชาดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน
238. สัญญาเชาที่บอกเลิกไมได หมายถึง สัญญาเชาที่จะบอกเลิกไมได เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
238.1. เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก
238.2. เมื่อไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
238.3. เมื่อผูเชาทําสัญญาเชาใหมกับผูใหเชารายเดิมเพื่อเชาสินทรัพยเดิมหรือสินทรัพยที่เทียบเทา
ของเดิม หรือ
238.4. เมื่อผูเชาตองจายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาเปนที่เชื่อถือไดอยางสมเหตุผลวา
สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง
239. วันเริ่มตนของสัญญาเชา หมายถึง วันที่ทําสัญญาเชาหรือวันที่คูสัญญาไดตกลงตามเงื่อนไขหลักของ
สัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ซึ่ง ณ วันนี้
239.1. สัญญาเชาจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน
239.2. ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน กิจการตองกําหนดจํานวนเงินที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล
240. วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หมายถึง วันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในสินทรัพยที่เชา ซึ่งคือ
วันรับรูรายการเริ่มแรกตามสัญญาเชา เชน การรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจาย อันเปน
ผลมาจากสัญญาเชา
241. อายุสัญญาเชา หมายถึง ระยะเวลาเชา สิน ทรัพยที่ผูเชา ทํา สัญ ญาที่บอกเลิกไมได ทั้ง นี้ใหรวมถึง
ระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิที่จะเลือกตออายุสัญญาเชาสินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมีการจายเงินเพิ่ม
อีกหรือไม หาก ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาสามารถเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะเลือกใชสิทธิ
เพื่อตออายุสัญญาเชา
242. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวมกับรายการ
ดังตอไปนี้
242.1. ทางดานผูเชา – จํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกบั
ผูใหเชา หรือ
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243.

244.

245.
246.

247.

248.
249.
250.
251.

242.2. ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือที่ไดรับประกันจากผูเชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชา หรือ
บุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับผูใหเชาและมีฐานะการเงินที่สามารถใหการประกันแกผูใหเชาได
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายนี้ไมรวมถึงคาเชาที่อาจเกิดขึ้น ตนทุนการใหบริการ และภาษีที่ผูใหเชาจาย
และเรี ยกคื นไดจากผูเชา อยางไรก็ตาม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ถาผูเช ามีสิทธิที่จะเลือกซื้ อ
สินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํากวามูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่สามารถใชสิทธิเลือก
ดังกลาวและเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตลอดอายุของสัญญาเชาจนถึงวันที่คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อ
และจํานวนเงินที่ตองจายเมื่อใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยที่เชาดวย
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้กัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
244.1. ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับผูใชรายเดียวหรือหลายราย หรือ
244.2. จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่คลายคลึงกันซึ่งผูใชรายเดียวหรือหลายราย
คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย
อายุการใหประโยชน หมายถึง ระยะเวลาที่เ หลืออยูโดยประมาณนับจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผ ล
ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา
มูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน หมายถึง (ก) ทางดานผูเชา - สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชารับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา (จํานวนที่รับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุด
ที่จะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ (ข) ทางดานผูใหเชา - สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
บุคคลที่สามรับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ตองไมเกี่ยวของกับผูใหเชา
และบุคคลดังกลาวตองมีความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่รับประกันไว
มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน หมายถึง สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซี่งผูให
เชาอาจไมไดรับคืน หรือสวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซึ่งไดรับการประกันจากบุคคล
ที่เกี่ยวของกับผูใหเชาเทานั้น
ตนทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและการทําสัญญาเชา
ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุนในสวนของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายใหกับผูใหเชาตาม
สัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันใหกับผูใหเชา
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา หมายถึง เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเชา
รายไดทางการเงินรอการรับรู หมายถึง ผลตางระหวางเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเชา
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252. อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาที่ทําใหผลรวม
ของมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายและมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน มีจํานวน
เทากับผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหเชาและตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา
253. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของผูเชา หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผูเชาจะตองจายตามสัญญาเชาที่
คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกําหนดอัตรานั้นไดจึงใหใชอัตราดอกเบี้ยที่ผูเชาจะตองจาย ณ วันเริ่มตน
ของสัญญาเชาในการกูยืมเงินที่มีระยะเวลาและการค้ําประกันคลายคลึงกับที่ระบุไวในสัญญาเชาเพื่อซื้อ
สินทรัพยนั้น
254. คาเชาที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง สวนของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา ซึ่งไมไดกําหนดไวอยางคงที่
ตามระยะเวลาที่ผานไป แตกําหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน อัตรารอยละของยอดขาย ปริมาณการใช
ดัชนีราคาใน อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
255. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปน
เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา ความเสี่ยงดังกลาวรวมถึงโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไมไดใช หรือจากวิทยาการที่ลาสมัย และจากความผันผวน
ของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกลาวอาจ
รวมถึง การคาดการณว าการดํ า เนิน งานจะมี กํา ไรตลอดอายุการใหประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิจ ของ
สินทรัพย และการคาดการณวาจะมีผลกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือที่จะไดรับ
256. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงิน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม และกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงาน หากสัญญา
นั้นไมไดโอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรบั จากสินทรัพย
ไปใหแกผูเชา
257. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาที่บอกเลิกไมไ ดเปน สัญญาเชา การเงิน หากสัญญานั้นทําใหเกิด
สถานการณตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสถานการณ
257.1. สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา
เชน สัญญาเชาซื้อซึ่งเมื่อผูเชาซื้อชําระเงินครบตามขอกําหนดของสัญญา ผูใหเชาซื้อจะโอน
กรรมสิทธิ์ใหผูเชาซื้อ
257.2. ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํากวามูลคา
ยุติธรรมมาก ณ วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใช เชน สิทธิเลือกที่จะซื้อสินทรัพยที่เชาที่มีราคา
ประมาณไมเกินรอยละ 5 ของมูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย ถือไดวาเปนราคา
ต่ํากวามูลคายุติธรรมมาก
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258.

259.

260.

261.

257.3. ณ วั น เริ่ มต น ของสั ญ ญาเช า ระยะเวลาของสัญ ญาเชา ครอบคลุ มอายุก ารใหป ระโยชน
เชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น เชน ระยะเวลา
ของสัญญาเชาครอบคลุมระยะเวลาประมาณอยางนอยรอยละ 80 ของอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น
257.4. ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับ
หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ดังกลาวมีจํานวนประมาณอยางนอยรอยละ 90 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สถานการณในยอหนากอน ไมถือเปนขอยุติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปนสัญญาเชาการเงิน
ถาเปนที่แนชัดวายังมีลักษณะอื่นที่แสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปน
เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ตัวอยางเชน
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาโดยมีการจายคาตอบแทน ซึ่งมีจํานวน
เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ มีการจายคาเชาที่ไมกําหนดแนนอน
(คาเชาที่อาจเกิดขึ้น) อันเปนผลใหผูเชามิไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึง
ไดรับจากสินทรัพยที่เชา
การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผูเชาและผูใหเชา
ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ที่ไมใชการตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะที่ทําใหการจัดประเภท
สัญญาเชาแตกตางไปจากเดิม และหากเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแตวันเริ่มตนของ
สัญ ญาเชา ข อตกลงที่ มี การแก ไขถื อเป นข อตกลงใหม ตลอดอายุสั ญ ญาเช า อย างไรก็ ตาม การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจหรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่เชา) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน
ผูเชาผิดสัญญา) ไมทําใหตองมีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี
การเชา ที่ ดิ น และอาคารตามสั ญ ญาเช า ต อ งจั ด ประเภทเป น สั ญ ญาเช า การเงิ น หรื อ สั ญ ญาเช า
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเชาสําหรับสินทรัพยอื่น อยางไรก็ตาม ที่ดิน
มีลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด หากคาดวาจะไมตอง
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปใหผูเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาจะไมไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาที่ดินจะถือเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน ดังนั้น จํานวนเงินที่จายเมื่อเขาทําสัญญาเชาหรือการไดสิทธิการเชาซึ่งเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนา ซึ่งตองตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบ
ของประโยชนที่ไดรับ
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา องคประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเชา
จะพิจ ารณาแยกจากกัน ถ ากรรมสิทธิ์ขององคประกอบทั้ง สองจะตองโอนไปใหผูเชาเมื่อสิ้น สุด
สัญญาเชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ไมวาจะไดมีการทําเปนสัญญาเดียว
หรื อแยกเป น สองสัญ ญา เวน แต จ ะมีลั กษณะอื่น ที่แ นชั ด แสดงถึ ง การมิไ ดโ อนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา โดยปกติที่ดินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุ
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การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด และหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปใหผูเชา
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา ที่ดินนั้นจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเปน
สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
262. ในกรณีที่จําเปนตองจัดประเภทและพิจารณาการเชาที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตาม
สัญญาเชาที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนที่จายให ณ วันเริ่มตน) จะปนสวนใหกับที่ดินและอาคาร
ตามสัดสวนของมูลคายุติธรรมในสวนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา
ถา จํา นวนเงิน ขั้นต่ําที่ตองจายไมสามารถนํามาปน สว นตามวิธีสัดสวนดัง กลาวไดอยา งนาเชื่อถือ
สัญญาเชาทั้งหมดนั้นตองถือเปนสัญญาเชาการเงิน เวนแตจะเปนที่แนชัดวาสวนของที่ดินและอาคาร
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาทั้งหมดใหถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
263. เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินที่เปนสวนของที่ดินที่ตองรับรูตาม
ยอหนากอนมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาอาจถือเปนสินทรัพยหนวย
เดียวกันและจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้ อายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยทงั้ หมดทีเ่ ชา

สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
264. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา อัตรา
คิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยได ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของผูเชาเปนอัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรก
ของผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่รับรู
265. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและ
การทําสัญญาเชา ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเชาเพื่อใหไดสัญญาเชาการเงิน
ตองรวมเปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริม่ แรก
266. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตองนํามาแยกเปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะนําไปลดหนี้สินที่ยัง
ไมไดชําระ คาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด คาเชาที่อาจ
เกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
267. ในทางปฏิบัติ กิจ การอาจใชการประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปนสว นคาใชจา ย
ทางการเงินใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อความสะดวกในการคํานวณ
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268. สัญญาเชาการเงินทํา ใหเกิด คาเสื่อมราคาสํา หรับสิน ทรัพยเสื่อมสภาพ และคาใชจายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิด คาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเ สื่อมสภาพที่เชา ตอง
สอดคลองกับวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพซึ่งกิจการเปนเจาของ และคาเสื่อม
ราคาที่รับรูตองคํานวณตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานการเงิน หากไมมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชาตองตัดคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะสั้นกวา
269. ผูเชาตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยที่เชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดวาจะใชสินทรัพยนั้น การปนสวนตองเปนไปตามเกณฑที่เปนระบบและสอดคลองกับนโยบาย
การคิดคาเสื่อมราคาสํา หรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ผูเ ชา เปนเจา ของ หากมีค วามแนน อนอยา ง
สมเหตุสมผลที่สินทรัพยนั้นจะเปนของผูเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใช
งานไดจะเทากับอายุการใหประโยชนของสินทรัพย หากสินทรัพยนั้นจะไมตกเปนของผูเชาเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเชา ผูเ ชาตองคิดคา เสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญญาเชา หรือ
ภายในอายุการใหประโยชนของสินทรัพย แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
270. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้
270.1. มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท
270.2. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นกับ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้น นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นและมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
270.2.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
270.2.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
270.2.3. ระยะเวลาที่เกินหาป
270.3. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายสําหรับงวด
270.4. จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
271. นอกจากนี้ ผูเ ชา ที่ มีสิ น ทรัพย ภ ายใต สัญ ญาเชา การเงิ น ต องเปด เผยขอ มูล ตามขอ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เรื่องอื่น เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน

สัญญาเชาดําเนินงาน
272. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน (ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ เชน
คาประกันภัยและคาบํารุงรักษา) เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมี
เกณฑอื่นที่เปนระบบ ซึ่งแสดงถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา
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273. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้
273.1. จํานวนเงิน ขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญ ญาเชา ดําเนิน งานที่บอกเลิกไมไ ด
สําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
273.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
273.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
273.1.3. ระยะเวลาที่เกินหาป
273.2. จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
273.3. จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา และจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชา ชวงที่รับรู
สําหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คาเชาที่อาจเกิดขึ้น และจํานวนเงินที่จะ
ไดรับจากสัญญาใหเชาชวง

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
274. ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ดวยจํานวนที่
เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา
275. ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชา คือ สินทรัพยที่จะทําใหผูใหเชาไดรับ
เงินตนพรอมกับรายไดทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและบริการที่ให
276. ผูใหเชามักมีตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย ตนทุนทางตรงสวน
เพิ่มจากการตอรองและจัดทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวไมรวมถึงตนทุนทั่วไป เชน ตนทุนที่เกิดขึ้นกับ
ฝายขายและการตลาด สําหรับสัญญาเชาการเงินนอกเหนือจากสัญญาเชาของผูใหเชาที่เปนผูผลิต หรือ
ผูแทนจําหนาย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยูในลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวน
หักจากกําไรในชวงอายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดยได
คํานึงถึงตนทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตอง
รวมยอดดังกลาวแยกตางหาก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
ไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ และไมรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ
ในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการรับรูกําไรจากการขายในวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริม่ แรก
277. การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน
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278. ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันที่ใชในการคํานวณเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสม่ําเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันมีจํานวน
ลดลง ผูใหเชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรูการลดลงของจํานวน
ที่ตั้งคางรับไวในงบกําไรขาดทุนทันที
279. สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายตามยอหนาที่ 148 ถึง 149
280. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวดตามนโยบาย
การบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราที่ต่ําเกินจริง กําไร
จากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใชอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเริ่มแรก (เชน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงิน เปนตน) ตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการรับรู
กําไรจากการขาย
281. ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูกคาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชาการเงินของ
สินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปนี้
281.1. กําไรหรือขาดทุนที่เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพย
ที่ใหเชาดวยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย
281.2. รายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา
282. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึกรายไดจากการขายดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชาตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยในทองตลาดแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึกตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา
หรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา) หักดวยมูลคา
ปจจุบั นของมูลค าคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายได จากการขายกั บตนทุ นขาย
ถือเปนกําไรจากการขาย ซึ่งตองรับรูตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
283. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้
283.1. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนทั้งสิ้น
ตามสั ญ ญาเช า กับ มูล ค า ป จ จุ บั น ของจํ า นวนเงิน ขั้ น ต่ํ า ที่ ลู กหนี้ต อ งจ า ยตามสัญ ญาเช า
นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน
ตามสัญญาเชาและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับ
ระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
283.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
283.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
283.1.3. ระยะเวลาที่เกินกวาหาป
283.2. รายไดทางการเงินรอการรับรู
283.3. มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา
283.4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะเก็บไมได
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283.5. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดสําหรับงวด
283.6. คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา

สัญญาเชาดําเนินงาน
284. ผูใหเชาตองแสดงสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ
ของสินทรัพย
285. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจาก
วาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา
286. ผูใหเชาตองรับรูตนทุน (ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไดรับรายไดคาเชาเปน
คาใชจายสําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัยและ
การบํารุงรักษา) ตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาแมวาการรับเงินจะไมเปนไปตามเกณฑ
ดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑที่เปนระบบอยางอื่นที่ดีกวา ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชน
ที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา
287. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาที่เกิดขึ้นในการตอรอง หรือการทําสัญญาเชาดําเนินงาน จะรวม
เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชา
ตามเกณฑเชนเดียวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชา
288. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใหเชาตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับนโยบายการคิดคาเสื่อมราคา
ตามปกติของสินทรัพยที่คลายคลึงของผูใหเชา และคาเสื่อมราคาตองคํานวณตามเกณฑที่กําหนด
ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
289. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเมื่อไดมีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรูเปนกําไร
จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเชนนั้นไมถือวาเปนการขาย
290. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้
290.1. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดโดย
แสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
290.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
290.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
290.1.3. ระยะเวลาที่เกินหาป
290.2. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายได
290.3. คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา
291. นอกจากนี้ ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนของสินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งผูใหเชา
บันทึกเปนสินทรัพย เชน ขอกําหนดเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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การขายและเชากลับคืน
292. การขายและเชากลับคืน คือ การที่ผูขายขายสินทรัพยแลวและผูขายทําสัญญาเชาสินทรัพยนั้นกลับ
คืนมา จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธกันเนื่องจากไดมีการ
ตอรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืนขึ้นอยูกับประเภทของสัญญา
เชาที่เกี่ยวของ
293. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรของผูขายที่เปนผูเชาโดยทันที แตตองบันทึกรับรูเปน
รายการรอตัดบัญชี และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา
294. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีที่ผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับ
ผูเชาโดยใชสินทรัพยเปนหลักประกัน ดวยเหตุนี้ จึงไมเหมาะสมที่จะถือวาสิ่งตอบแทนจากการขาย
ที่สูงกวามูลคาตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปนรายการรอการตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา
295. ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
295.1. หากราคาขายมีจํานวนเทียบเทากับมูลคายุติธรรมอยางเห็นไดชัด ผูขายตองรับรูผลกําไร
หรือผลขาดทุนจากการขายทันที
295.2. หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายทันที
เวนแตผูขายจะไดรับชดเชยขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจายคาเชาในอนาคตที่ต่ํากวาราคาตลาด
ในกรณีนี้ผูขายตองบันทึกขาดทุนจากการขายเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนาย
ตามสัดสวนของจํานวนคาเชาที่จายในแตละงวดตามระยะเวลาที่ผูขายที่เปนผูเชาคาดวาจะใช
ประโยชนจากสินทรัพยที่เชา
295.3. หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมเปน
รายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใชประโยชนสินทรัพยที่เชา
296. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และจํานวนที่ตองจายตามสัญญาเชา และราคาขาย
กําหนดขึ้นตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติที่กิจการสามารถรับรูกําไร
หรือขาดทุนทันที
297. สําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปนผลขาดทุนทันที
สําหรับสัญญาเชาการเงิน กิจการไมตองปรับปรุงผลตางดังกลาว
298. ผูเชาและผูใหเชาตามสัญญาขายและเชากลับคืนตองเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับผูเชาและผูใหเชาตาม
สัญญาเชาตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอกําหนดที่มีสาระสําคัญ
ในสัญญาเชาที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไมธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเชากลับคืน
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บทที่ 15
ภาษีเงินได
299. กิจการตองรับรูภาษีเงินไดที่ตองชําระใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเปน คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
โดยใชวิธีภาษีเงินไดคางจาย ซึ่งแสดงภาระภาษีเงินไดที่กิจการคางชําระสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จายให
รับรูเปนหนี้สิน
300. อยา งไรก็ต าม หากกิจ การประสงคจ ะเลื อกรับรูคาใชจา ยภาษีเงิน ไดหรือรายไดภาษีเ งิน ได และ
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance
Sheet Liability Method) ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (TFRSs) อยางสม่ําเสมอ
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บทที่ 16
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
301. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินหรือภาระผูกพันในปจจุบันที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะ
เวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ
302. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
302.1. ภาระผูกพัน ที่อาจมีอยูอัน เนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวา ภาระผูกพัน
ดัง กล า วมี อ ยู ห รื อ ไม นั้น ต อ งได รั บ การยื น ยัน จากเหตุ ก ารณ อ ย า งน อ ยหนึ่ ง เหตุ การณ
ในอนาคต ซึ่งยังไมมีความแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยเหตุการณดังกลาวตองไม
อยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
302.2. ภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปน หนี้สินได
เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
302.2.1. ไมมี ค วามเป น ไปได คอ นข างแน ที่กิ จ การจะสู ญ เสีย ทรั พยากรที่มี ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน หรือ
302.2.2. จํานวนของภาระผูกพันไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ
303. กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แตใหเปดเผยรายละเอียดของภาระผูกพันที่มีอยูในปจจุบัน
รวมทั้งมูลคาผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
304. ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
304.1. กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีตไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
304.2. มีค วามเป น ไปไดค อนข างแน ที่กิ จ การจะสูญ เสีย ทรั พยากรที่ มีป ระโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จ
ตอกิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
304.3. สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
305. ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันทีเ่ กิดจากรายการใดรายการหนึ่ง ตอไปนี้
305.1. สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจนหรือโดยนัย)
305.2. กฎหมายที่ใชบังคับ
305.3. ผลบังคับตามกฎหมายอืน่
306. ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเปนไปตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
306.1. กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติ
ในอดีตจนถือเปนแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใชหรือโดยคําแถลงการณในปจจุบัน
ที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ
306.2. การกระทํา ตามยอหนา 306.1. ของกิจ การสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับ
ฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
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307. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันในปจจุบันที่พิจารณาวาเปนไปตามเกณฑการ
รับรูแลวเห็นวานาจะมีอยูมากกวาไมนาจะมีอยู ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากภาระผูกพัน
ดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแลวเห็นวาไมนาจะมีอยูมากกวานาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน เวนแตกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นอยูในระดับที่ไมนาจะเปนไปได
308. เหตุการณในอดีต ที่มีผลทํา ใหภ าระผูกพันในปจ จุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพัน เหตุการณในอดีต จะถือเปนเหตุการณที่กอใหเ กิด ภาระผูกพัน ไดก็ตอเมื่อเหตุการณนั้น
เปนเหตุใหกิจการตองจา ยชําระภาระผูกพันโดยไมมีทางเลือกอื่นที่เปนไปได เหตุการณดังกลา ว
ตองเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
308.1. เมื่อการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ
308.2. เปนภาระผูกพัน จากการอนุมาน เมื่อเหตุการณซึ่งอาจเปน การกระทําของกิจการไดสรา ง
ความคาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝา ยอื่นๆ วา กิจ การจะรับผิดชอบตอภาระผูกพัน
ที่เกิดขึ้น
309. หนี้สิน ที่กิจ การสามารถรับรูไ ดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพัน ในปจจุบันเทานั้น แตตองมีความ
เปน ไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญ เสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจา ยชํา ระภาระ
ผูกพัน ดังกลา ว ตามวัต ถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ความเปน ไปได
คอนขางแน หมายถึง การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณอันจะมีความเปนไปไดก็ตอเมื่อเหตุการณ
นั้นมีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น
เมื่อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ยกเวนความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได

การวัดมูลคา
ประมาณการที่ดีที่สุด
310. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระ
ภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
311. ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล
ที่กิจการจะจายเพื่ อชําระภาระผูกพัน หรือโอนภาระผูกพั นใหกับบุค คลที่สาม ณ วันสิ้น รอบระยะ
เวลารายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจํานวนสูงเกินกวาที่กิจการจะจายชําระหรือโอน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ประมาณการของจํานวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจายเพื่อชําระหรือ
โอนภาระผูกพันถือเปนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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312. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กํา หนดใหรับรูผ ลประโยชนของพนักงานที่เปนไปตาม
หลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 304 ดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจาย
ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตามหากกิจการประสงคจะ
รับรูประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนของพนักงานตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ของไทย (TFRSs) ใหกิจการปฏิบัติต ามขอกํา หนดทุกขอในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินนั้นอยางสม่ําเสมอ

การเปดเผยขอมูล
313. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
313.1. จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
313.2. จํา นวนประมาณการหนี้สินที่รับรูเ พิ่มเติมในระหวางงวด ซึ่ง รวมถึง จํา นวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประมาณการหนี้สินที่มีอยู
313.3. จํานวนที่ตัด ออกจากบัญชีประมาณการหนี้สิน ในระหวางงวด (เชน รายจายที่เกิดขึ้นและ
นําไปลดประมาณการหนี้สิน)
313.4. จํานวนประมาณการหนี้สินที่ไมไดใชที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวด
314. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
314.1. คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ย วกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดวาจะ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
314.2. สิ่ ง ที่ ชี้ บ อกความไม แน น อนเกี่ ย วกั บจํ า นวนหรื อจั ง หวะเวลาของการสู ญ เสี ยประโยชน
เชิ ง เศรษฐกิ จ กิ จ การต องเป ด เผยข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ที่ ใช เ กี่ ย วกั บเหตุ การณ ใ นอนาคต
เมื่อกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ
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บทที่ 17
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
315. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับวัน ที่ไ ดรั บอนุมัติ ใหออกงบการเงิน ไมวา เหตุการณนั้น จะเปน ไปในทางดีห รือไม ดี
เหตุการณดังกลาวสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก) เหตุการณที่เปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง)
ข) เหตุการณที่ชี้ใหเ ห็น วาสถานการณไ ดเ กิด ขึ้น ภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง)
316. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่อนุมัติ
ให อ อกงบการเงิ น แม ว า เหตุ ก ารณ เ หล า นั้ น เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การประกาศผลกํ า ไรหรื อ ข อ มู ล
ทางการเงินอื่นใหสาธารณชนทราบ

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง
317. กิจการตองปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานที่ตองปรับปรุง เชน คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันวา
กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองปรับปรุงจํานวนประมาณการ
ที่เกี่ยวของกับคดีความในศาลที่รับรูไวกอนหนานี้ การลมละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเปนการยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น การกําหนดภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัส หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
ในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่จะตองจายสวนแบงกําไร
หรือโบนัสนั้น ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง
318. กิจการตองไมปรับปรุงจํานวนที่รับรูในงบการเงินเพื่อสะทอนถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุง เชน การลดลงของมูลคาตลาดของเงินลงทุนระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ
วันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน โดยปกติ การลดลงของมูลคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับสถานะ
ของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในงวดถัดไป
หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับเจาของภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองไมรับรูเงิน
ปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถามีการประกาศจายเงินปนผลหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน แตกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินเงินปนผลดังกลาวตองไมรับรูเปนหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากเงินปนผลดังกลาวไมเปนภาระผูกพัน ณ เวลาดังกลาว เงินปน
ผลดังกลาวตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การเปดเผยขอมูล
319. กิจการตองเปดเผยวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน และผูใหการอนุมัติงบการเงิน หากผูเปน
เจาของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากที่ไดมีการออกงบการเงินแลว กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว
320. เมื่อเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ จะทําใหการไมเปดเผย
ขอมูลมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูล
ทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปน
สาระสําคัญ
320.1. ลักษณะของเหตุการณดังกลาว
320.2. ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่วากิจการไมสามารถประมาณผลกระทบ
ดังกลาวได
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บทที่ 18
รายได
321. รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ในรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ไมรวมถึง เงิน ทุน ที่ไ ดรับจากผูมีสว นรว มในสว นของเจา ของและรายการกําไร ซึ่ง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
322. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ที่กิจการไดรับ
หรือคางรับซึ่งทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม
เชน ภาษีมูล คา เพิ่ ม จึง ไมถือ เปน รายได ข องกิ จ การ เนื่องจากถื อเปน กระแสรับของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่ไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินที่ตัวแทน
เรียกเก็บแทนตัวการ ซึ่งถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจ ที่ไมทําใหสวนของ
เจาของเพิ่มขึ้น จึงไมถือเปนรายได เวนแตจํานวนที่เรียกเก็บนั้นเปนคานายหนา

การวัดมูลคาของรายได
323. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ
324. กิจการตองกําหนดจํานวนรายไดตามที่กิจการตกลงกับผูซื้อหรือผูใชสินทรัพย ซึ่งจํานวนรายไดดังกลาว
เปนมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสุทธิจากจํานวนสวนลดการคาและสวนลด
ตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด
325. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีลักษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการ
แลกเปลี่ยนนั้นกอใหเกิดรายได เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีลักษณะไมเหมือนกัน
กิจการตองถือวาการแลกเปลี่ยนนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัดมูลคาของรายไดดงั กลาวโดยใชมลู คา
ยุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับ ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่มีการ
โอนระหวางกัน หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่นําไปแลกปรับปรุงดวย
จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่มีการโอนระหวางกัน

การขายสินคา
326. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
326.1. กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
326.2. กิจการไมเกี่ยวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่องในระดับที่เจาของพึงกระทํา หรือไมได
ควบคุมสินคาที่ขายไปแลวทั้งทางตรงและทางออม
326.3. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
326.4. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
326.5. กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้น
ไดอยางนาเชื่อถือ
72

327. กิจการตองคํา นึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญ ชีในการพิจารณาวาเมื่อใดกิจการไดโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ โดยทั่วไปการโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน เจา ของเกิด ขึ้น เมื่อกิจ การโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการ
ครอบครองสินคาใหกับผูซื้อ กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเปนเจาของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ตางจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
หรือโอนการครอบครองสินคาใหกับผูซื้อ
328. กิจการตองไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น
รายการบัญ ชีที่เ กิดขึ้น ไมถือวา เปน การขาย กิจ การอาจคงไวซึ่ง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของความเปนเจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน
328.1. เมื่อกิจการยังมีภาระผูกพันตอผลงานที่ไมเปนที่พอใจของผูซื้อ ซึ่งกิจการตองรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
328.2. เมื่อรายไดจากการขายสินคาของกิจการขึ้นอยูกับรายไดที่ผูซื้อไดรับจากการขายสินคานั้น
328.3. เมื่ อ สิ น ค า ที่ส ง ไปมี เ งื่อ นไขในการติ ด ตั้ ง และการติ ด ตั้ ง นั้ น เป น ส ว นสํ า คั ญ ของสั ญ ญา
ซึ่งกิจการยังมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จ
328.4. เมื่อผูซื้อมีสิทธิที่จ ะบอกเลิกการซื้อตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย และกิจ การไมสามารถ
ประมาณความนาจะเปนที่ผูซื้อจะคืนสินคานั้นได
329. กิจการตองรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นถือวาเปนการขาย ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินคาไวเพียงเพื่อ
ประโยชนในการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและ
กิจการตองรับรูเปนรายไดหากกิจการไดโอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน
เจาของสินคาไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีที่กิจการคาปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาโดยตกลงที่จะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการ
สามารถรับรูรายได ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยาง
นาเชื่อถือ พรอมกับรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัยอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
330. กิจการจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจ การจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจอาจ
ไมเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจ การไดรับสิ่งตอบแทนจากการขายแลว หรือจนกระทั่งความไมแนน อนได
หมดไป ตัวอยางเชน ความไมแนนอนที่รัฐบาลตางประเทศจะอนุมัติใหสงเงิน ซึ่งเปนสิ่งตอบแทน
จากการขายออกนอกประเทศ กิ จ การสามารถรั บรู รายไดใ นทัน ทีที่ รัฐ บาลต า งประเทศอนุมั ติ
ใหสงเงินดังกลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป อยางไรก็ตาม เมื่อมี
ความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บได และไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงิน
ที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอกี ตอไป
ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
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331. รายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของกับรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกันตองรับรูในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน กระบวนการนี้เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซึ่งรวมถึง คาใชจายใน
การรับประกันและคาใชจายที่เกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเงื่อนไข
ในขออื่นๆ ในการรับรูรายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายไดหากไมสามารถ
วัดมูลคาของคาใชจายไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการไดรับจาก
การขายสินคาเปนหนี้สิน
332. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามขอกําหนดในบทที่ 19 เรื่อง การรับรูรายได
จากการขายอสังหาริมทรัพย
333. กิจการตองรับรูรายไดจากสัญญากอสรางตามขอกําหนดในบทที่ 20 เรื่อง สัญญากอสราง

การใหบริการ
334. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรู
รายการที่เ กี่ ย วขอ งกับการให บริการเปน รายไดต ามขั้ น ความสํา เร็จ ของรายการ ณ วัน สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ
ตอไปนี้
334.1. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
334.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
334.3. กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบการเงินไดอยางนาเชื่อถือ
334.4. กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนในที่นี้ หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้น
แลวและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ
335. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ตามวิธีนี้
กิจการตองรับรูรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการใหบริการ การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวให
ขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด
336. กิจการจะรับรูรายไดไดตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินทีจ่ ะ
ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับ
จํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
337. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือหลังจากที่ไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอ
ตอไปนี้
337.1. สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซึ่งเกี่ยวกับการใหบริการหรือการรับบริการ
337.2. สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
337.3. ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
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โดยทั่วไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใชภายในกิจการ
และกิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการและเมื่อจําเปนตองแกไ ข
ประมาณการดังกลาว การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผล
ของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือ
338. กิจการอาจกําหนดขั้น ความสํา เร็จ ของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีที่สามารถ
วัดระดับของบริการที่แลวเสร็จไดอยางนาเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
338.1. การสํารวจงานที่ไดทําแลว
338.2. อัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองให
338.3. สัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจ จุบัน ใหรวมเฉพาะตน ทุน ของบริการที่ใหแลวจนถึง ปจ จุบัน สว นประมาณการตน ทุน
ทั้งสิ้นใหรวมตนทุนของบริการทั้งที่ใหแลวและที่จะใหในอนาคต
ตามปกติเงินจายลวงหนาหรือเงินรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดับของบริการที่ใหไปแลว
339. หากกิจการไมสามารถจําแนกบริการที่ใหเนื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชว งเวลาเดีย วกัน
กิจการตองรับรูรายไดดว ยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
กิจการสามารถใชวิธีอื่นที่เหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให หากการใหบริการ
นั้นประกอบดว ยการบริการหลัก ซึ่งมีความสําคัญกวาการบริการอื่นๆ กิจการตองไมรับรูรายได
จนกระทั่งการใหบริการหลักนั้นไดดําเนินการแลว
340. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถือ
กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายที่รับรูไปแลวซึ่งคาดวาจะไดรับคืน
341. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิด
รายการบัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุน
ที่เกิ ดขึ้นจากรายการบัญชีนั้น คืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกิน จํา นวนตน ทุนที่เกิดขึ้น
กิจการตองไมรับรูกําไรหากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือ
342. กิจการตองรับรูตนทุน ที่เ กิดขึ้นเปน คาใชจายโดยไมรับรูรายไดที่เ กี่ย วของหากกิจการไมสามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือและมีระดับความนาจะเปนไมเพียงพอที่จะเชื่อถือได
วากิจการจะไดรับตนทุนที่เกิดขึ้นคืน อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชี
ไดอยางนาเชื่อถือเนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป กิจการสามารถรับรูรายไดได

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
343. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ที่เกิดจากการใหผูอื่นใชสินทรัพยของ
กิจการตามเกณฑที่กําหนดไว เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
343.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
343.2. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
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344. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้
344.1. ดอกเบี้ยรับตองรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอื่น ที่ใหผ ลไมแตกตา งจาก
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยางมีสาระสําคัญ
344.2. คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ
344.3. เงินปนผลตองรับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล
345. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางที่เกิดขึ้นกอนการซื้อ กิจการตอง
ปนสวนดอกเบี้ยที่ไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในชวงเวลากอนการซื้อและหลัง
การซื้อเพื่อรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
346. กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงที่เกี่ยวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลง
จะแสดงใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล
347. กิจการจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของกับ
รายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดและไดรับ
รูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความเปนไป
ไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก

การเปดเผยขอมูล
348. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
348.1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใชในการรับรูรายได ซึ่ง รวมถึง วิธีกําหนดขั้น ความสําเร็จ ของ
รายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
348.2. จํานวนรายไดแตละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรูระหวางงวดซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
348.2.1. การขายสินคา
348.2.2. การใหบริการ
348.2.3. ดอกเบี้ย
348.2.4. คาสิทธิ
348.2.5. เงินปนผล
348.3. จํานวนรายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ ซึ่งรวมอยูในรายไดแตละประเภท
ที่มีนัยสําคัญ
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บทที่ 19
การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
349. อสังหาริมทรัพย หมายถึง ที่ดินกับทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น
รวมทั้งสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินดวย
350. วิธีการบัญชี เพื่อรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้
350.1. การขายที่ดิน
350.2. การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
350.3. การขายอาคารชุด

เงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวของกับผูซอื้ และผูขายอสังหาริมทรัพย
351. โดยทั่วไปการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย มีเงื่อนไขสําคัญที่เกีย่ วของ ดังนี้
การขาย
351.1. การขายเกิดขึ้นแลว
การขายจะถือวาเกิดขึ้นแลวเมื่อ (1) ผูซื้อและผูขายไดทําสัญญาจะซื้อจะขาย และ (2) มีการ
ชําระราคาตามสัญญา
สําหรับการขายหองชุดของอาคารชุด ตองมีการขายไดในจํานวนที่มากพอที่จะใหแนใจวา
อาคารชุดดังกลาวจะไมเปลี่ยนเปนอาคารเพื่อใหเชา โดยตองพิจารณาถึงขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด และเงื่อนไขขอตกลงทางการเงินประกอบดวย
การขายหองชุด ในอาคารชุด ในจํา นวนที่ไมนอยกวา รอยละ 40 ของพื้น ที่ที่เ ปดขายหรือ
พื้นที่ที่เปดจองถือไดวาเปนจํานวนที่มากพอ
ผูซื้อ
351.2. ผูซื้อไมมีสิทธิ์เรียกเงินคืน
ผูซื้อไดชําระเงินวางเริ่มแรก จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินดังกลาว
คืนไมได ซึ่งไดแกระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา
351.3. ผูซื้อไดชําระเงินวางเริ่มแรกและเงินคางวดมีจํานวนมากพอที่แสดงวาผูซื้อจะผูกพันการชําระ
คาอสังหาริมทรัพยตอจนครบสัญญา
เงินวางเริ่มแรกและเงินคางวดของผูซื้อตองมีจํานวนมากพอที่แสดงใหเห็นวาผูซื้อจะผูกพัน
การชําระคาอสังหาริมทรัพยตอจนครบตามสัญญา เงินวางเริ่มแรกและคางวดที่ผูซื้อแตละ
สัญญาชําระแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา ถือวามีจํานวนมากพอ
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ผูขาย
351.4. ผูขายสามารถเก็บเงินไดตามสัญญา
ในการพิ จ ารณาความสามารถของผู ขายที่ จะสามารถเก็ บเงิ นจากผูซื้ อไดต ามสัญ ญานั้ น
ใหประเมินจากปจจัยตางๆ เชน ฐานะเครดิตของผูซื้อ หรือการที่ผูขายจะขายอสังหาริมทรัพย
นั้นออกไปไดใหมในราคาที่ไมต่ํากวาราคาเดิม
ประสบการณการเก็บเงินจากโครงการกอนๆ ของผูขาย อาจนํามาใชกับโครงการใหมไ ด
หากโครงการกอนๆ นั้น
(1) มีลักษณะสวนใหญเหมือนกันกับโครงการใหม เชน ชนิดของบาน อาคารชุดและที่ดิน
สภาพแวดลอมประเภทลูกคา เงื่อนไขตามสัญญา และวิธีการขาย เปนตน
(2) ไดรับชําระเงินคางวดเปนจํานวนที่มากพอที่จะเปนเครื่องชี้วาการขายในปจจุบันของ
โครงการใหมจะเก็บเงินไดตามสัญญา
ความสามารถในการเก็บเงินไดจากผูซื้อแตละสัญญาไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขาย
ตามสัญญาอาจถือเปนเกณฑหนึ่งที่ใชวัดความสามารถในการเก็บเงินของผูขาย
351.5. งานพัฒนาและงานกอสรางไดผานขึ้นตอนเบื้องตนแลว
งานพัฒนาและงานกอสรางโครงการที่ถือวาเปนงานขั้นตอนเบื้องตน ไดแก
• งานวิศวกรรมและงานออกแบบ
• การเซ็นสัญญาจางเหมางานปรับปรุงและเตรียมพื้นที่ หรือจางเหมากอสราง
• การปรับปรุงสภาพพื้นที่และการจัดเตรียมพื้นที่
• การสรางสาธารณูปโภค เชน ถนน ทอระบายน้ํา ประปา และไฟฟา ฯลฯ
• การวางผัง
• การสรางฐานรากของบานหรืออาคาร
งานพัฒนาและงานกอสรางที่ถือวาไดผานขั้นตอนเบื้องตนแลวตองไมนอยกวารอยละ 10 ของ
งานกอสรางตามโครงการที่เสนอขาย ซึ่งไดรับการรับรองโดยวิศวกรหรือสถาปนิกของโครงการ
351.6. ผูขายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏิบัติตามสัญญาและคําชี้ชวนตางๆ ที่ไดใหไว
ผูขายมีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุน หรือหลักประกัน เพื่อใชในการดําเนินงาน
ปรับปรุงที่ดินงานกอสรางอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญา
และผูขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไดใหไว ความสามารถดังกลาวอาจพิจารณาได
จากเงินลงทุนของผูถือหุน ความสามารถในการกูยืมเงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวกจาก
การดําเนินงานของผูขายงานกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี

78

351.7. งานกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี
ผูขายไดทํางานพัฒนากาวหนาผานงานขั้นตอนเบื้องตนแลว และมีเครื่องชี้วางานจะทําเสร็จ
ไดตามแผน สิ่งที่ชี้ความกาวหนาบางอยาง ไดแก
• เงินทุนที่ไดจายไปในงานพัฒนาตามแผน
• งานพัฒนาที่ดินไดเริ่มแลว
• แผนงานวิศวกรรมที่มีและความผูกพันของงานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยที่ขาย
• งานที่ไดทําสําเร็จแลวเกี่ยวกับถนน ทางเขา ทอระบายน้ํา ประปา ไฟฟา บอบําบัดน้ําเสีย
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามสัญญา
นอกจากนี้ ต องไม มี สิ่ ง บ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให ง านหยุ ด ชะงั ก เช น ไม สามารถ
ขอใบอนุญาต ไมสามารถจัดจางผูรับเหมา จัดหาคนหรืออุปกรณตางๆ ได และตองสามารถ
ประมาณเงินรับจากการขายรวมและตนทุนรวม และขั้นความกาวหนาของงานจนกระทัง่ งานเสร็จ
ไดอยางมีเหตุมีผล โดยพิจารณาถึงปริมาณขาย แนวโนมราคาขาย ความตองการซื้อ รวมทั้ง
ปจจั ยฤดูกาล ประสบการณข องผูขาย ที่ตั้ งตามภูมิ ศาสตร และปจ จัยสิ่ งแวดลอมต างๆ
ประกอบดวย
351.8. ผูขายไดโอนความเสี่ยงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินใหแกผูซื้อแลว
หากผูขายตองเขาไปเกี่ยวของกับทรัพยสินหลังจากที่ไดขายไปแลวในลักษณะที่ยังคงเก็บ
ความเสี่ยงสวนใหญ หรือผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินนั้นอยู ถือวาผิดเกณฑขอนี้
เชน การขายโดยมีการทําสัญญาซื้อคืนเพื่อเปนการดึงดูดผูซื้อในแงการขาย การขายนี้ถือวา
ผูขายยังมีความเสี่ยงในทรัพยสินนั้นอยู
สําหรับการขายที่ดิน ผูขายไดทํางานพัฒนาเสร็จสมบูรณแลวและไมมีพันธะที่จะตองทํางาน
ปรับปรุงตางๆ ใหสําเร็จเกี่ยวกับที่ดินเปนแปลงๆ ที่ขาย หรือ งานสรางเครื่องอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินเปนแปลงๆ ที่ขาย

วิธีการรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
352. การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้ง 3 ประเภท คือ การขายที่ดิน ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
และการขายอาคารชุด สามารถเลือกการรับรูไ ดหลายวิธีต ามเงื่อนไขของการเกิด ขึ้นของรายได
จากการขายนั้น คือ
352.1. รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน
352.2. รับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
352.3. รับรูเปนรายไดตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ
กรณีที่ไมอาจรับรูเ ปนรายไดตาม 352.1-352.3 ใหบนั ทึกเงินที่ไดรับเปนเงินมัดจําหรือเงินรับลวงหนา
เงื่อนไขการรับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จหรือตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ
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353. กิ จ การที่ ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ทั้ ง 3 ประเภทดั ง กล า ว อาจเลื อ กรั บ รู เ ป น รายได จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพยตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จหรือตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระได ถารายการขาย
นั้นๆ เขาเงื่อนไขดังนี้
353.1. การขายเกิดขึ้นแลว (ในกรณีของการขายหองชุดของอาคารชุด การทําสัญญาจะซื้อจะขายตอง
มีจํานวนที่ไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ ที่เปดขายหรือที่เปดจอง)
353.2. ผูซื้อไมมีสิทธิเรียกเงินคืน
353.3. ผูซื้อและผูขายตองมีความเปนอิสระตอกันหรือเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ
353.4. เงินวางเริ่มแรกและเงินคางวดของผูซื้อที่ชําระแลวตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ราคาขายตามสัญญา
353.5. ผูขายมีความสามารถเก็บเงินไดตามสัญญา
353.6. งานพัฒนาและงานกอสรางของผูขายไดผานขั้นตอนเบื้องตนแลวไมนอยกวารอยละ 10 ของ
งานกอสรางตามโครงการที่เสนอขาย
353.7. ผูขายมีความสามารถทางการเงินดี
353.8. การกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี
353.9. ผูขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและตนทุนทั้งหมดที่ตองใชในการกอสรางได
อยางมีหลักเกณฑ ทั้งนี้ตนทุนที่ประมาณการไว จําเปนตองปรับปรุงอยางนอยปละครั้งหรือ
เมื่อผูขายประมาณไดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในจํานวนตนทุนอยางมีสาระสําคัญ
354. การรับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
354.1. วิธีการกําหนดอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จมีหลายวิธี ไดแก
354.1.1. อัตราสวนของต นทุนการกอสร างที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จ จนถึงปจจุบันกั บ
ประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น ทั้งนี้ไมรวมตนทุนที่ดิน
354.1.2. การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว
354.1.3. การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จกับงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา
โดยพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ
354.2. ในกรณีที่ผูซื้อผิดนัดชําระเงินเกินกวา 3 งวดติดตอกันและอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จสูง
กวาเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ ใหหยุดการรับรูรายไดทันที
354.3. ควรมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม
355. การรับรูเปนรายไดตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ
355.1. การรับรูเปนรายไดตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ ใหใชวิธีการรับรูตามอัตรากําไรขั้นตน
355.2. ในกรณีที่อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จต่ํากวา สัดสวนของเงินที่ไดรับผอนชําระตามกําหนด
ตอราคาขายผอนชําระ ใหรับรูรายไดไ มเกินอัตราสว นของงานที่ทํา เสร็จ สวนเงินคา งวด
ที่ไดรับผอนชําระเกินกวาอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จใหถือเปนเงินรับลวงหนาจากผูซื้อ
355.3. ในกรณีที่ผูซื้อผิดนัดชําระเงินเกินกวา 3 งวดติดตอกัน ใหหยุดรับรูรายไดทันที
355.4. ควรมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม
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355.5. ถาในระหวางการผอนชําระ ผูซื้อสามารถชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมดไดกอนกําหนด หรือ
สามารถหาแหลงเงินกูอื่นใด รวมทั้งการกอสรางไดเสร็จสมบูรณและผูขายไดโอนความเสี่ยง
และผลประโยชนที่มีนัยสํา คัญในทรัพยสินใหแกผูซื้อแลว ใหรับรูจํานวนเงิน ดังกลาวเปน
รายไดทั้งจํานวนในงวดนั้น

การบันทึกจํานวนเงินที่ไดรบั เปนเงินมัดจํา
356. ในกรณีที่การขายอสังหาริมทรัพยไมเขาเงื่อนไขการรับรูเปนรายไดตามยอหนาที่ 352 ใหบันทึกจํานวน
เงินที่ไดรับเปนเงินมัดจําหรือเงินรับลวงหนาจากผูซื้อจนกวาการขายดังกลาวจะเขาเงื่อนไขตามยอหนา
ใดยอหนาหนึ่งขางตน

การเปดเผยขอมูล
357. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบการเงิน
357.1 วิธีการรับรูรายได
357.2 ในกรณีที่ใชวิธีรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จใหเปดเผยวิธีการกําหนดอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จดวย
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บทที่ 20
สัญญากอสราง
358. สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพยรายการเดียว หรือกอสราง
สินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิด หรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยี
และหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย
359. สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งมีการตกลงดวยราคาคงที่ หรือดวยอัตราคงที่ตอหนวย
ของผลผลิตซึ่งระบุไวในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตนทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
360. สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง สัญญากอสรางซึ่งกิจการจะไดรับคืนตนทุนตามที่ตกลง กันบวก
สวนเพิ่ม ซึ่งสวนเพิ่มนั้นกําหนดเปนอัตรารอยละของตนทุนดังกลาวหรือเปนจํานวนคงที่
361. สัญญากอสรางอาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยเพียงรายการเดียว เชน สะพาน ตึก เขื่อน ทอสงน้ํามัน
ถนน เรือ หรืออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ ซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิด
หรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้น
สุดทาย ตัวอยางเชน สัญญากอสรางโรงกลั่นน้ํามันและสัญญากอสรางโรงงานและอุปกรณหลายรายการ
ซึ่งมีความสัมพันธกัน
362. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้
362.1. สัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพย เชน สัญญาวาจางผูจัดการ
โครงการ หรือสถาปนิก
362.2. สัญญาการซอมบํารุงหรือการรื้อถอนสินทรัพยและสัญญาฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการ
รื้อถอนสินทรัพย

การรวมและการแยกสัญญากอสราง
363. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการใหถือ
เสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
363.1. สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน
363.2. สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูวาจางสามารถ
ยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได
363.3. ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได
364. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับผูวา
จางเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
364.1. สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
364.2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวนหนึ่งของ
โครงการเดียวซึ่งมีอัตรากําไรรวมกัน
364.3. การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกัน
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365. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูวา จางหรืออาจมีการแกไขเพื่อใหผูวาจา งวา จางกิจการใหกอสรา ง
สิน ทรัพยเ พิ่มเติมได สําหรับสินทรัพยที่สรางเพิ่มเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเ สมือนวา เปน สัญ ญา
กอสรางแยกตางหาก เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
365.1. สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิมไมวา
จะเปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน
365.2. การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายไดคากอสราง
366. รายไดคากอสรางประกอบดวย
366.1. จํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา
366.2. จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรอง
คาชดเชย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
366.2.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได
366.2.2. สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนการกอสราง
367. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้
367.1. ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา
367.2. ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยทั่วไป ซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา
367.3. ตนทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผูวาจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง
368. เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรูรายได
คากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและคาใชจายตามลําดับ
โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองรับรูผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาเปนคาใชจายทันที
369. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญา
ไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
369.1. รายไดคากอสรางทั้งสิ้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
369.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
369.3. ตนทุนการกอสรางที่จะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือ และขั้น ความสําเร็จ ของงานกอสราง ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ
369.4. ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ซึ่ง
ทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงกับตนทุนที่ไดประมาณไว
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370. ในกรณีที่สัญญากอสรา งเปน สัญ ญาตน ทุน บวกสวนเพิ่ม กิจ การจะสามารถประมาณผลของงาน
กอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
370.1. มีค วามเป น ไปได คอ นข า งแน ที่กิ จ การจะไดรั บ ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
งานกอสราง
370.2. ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูวาจางไดหรือไม
371. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีที่สามารถวัดผลของงาน
ที่ทําไดอยางนาเชื่อถือ วิธีที่ใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
371.1. อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการ
ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น
371.2. การสํารวจเนื้องานที่ไดทําแลว
371.3. การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จกับงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณา
จากการสํารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ คางวดงานและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงเนื้องานที่ทําเสร็จ
372. เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนที่สะทอนใหเห็นถึงงานที่ทําเสร็จ
เทานั้น ตัวอยางของตนทุนการกอสรางที่ตองไมนํามารวมเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก
372.1. ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกอสรางในอนาคต เชน ตนทุนของวัสดุที่ได
สงไปสถานที่กอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุที่ไดเตรียมไวเพื่อใชในงานกอสรางแตยัง
ไมไดนําไปใช เวนแตวัสดุดังกลาวไดจัดทําขึ้นหรือสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานกอสรางนั้น
372.2. จํานวนที่จายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง
373. เมื่ อกิ จ การไม ส ามารถประมาณผลของงานกอ สรา งไดอ ยา งน า เชื่ อถื อ กิจ การตอ งปฏิบั ติต าม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
373.1. กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น และมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่จะเรียกเก็บเงินในสวนของตนทุนนั้นจากผูวาจางได
373.2. กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจา ย
374. เมื่อความไมแนนอนซึ่ง ทําใหกิจ การไมสามารถประมาณผลของงานกอสรา งตามสัญ ญาไดอยา ง
นาเชื่อถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสราง

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
375. เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น กิจการ
ตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
376. วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จตองใชจํานวนสะสมของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางของ
รอบระยะเวลารายงานกอนๆ กับประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญา
ของรอบระยะเวลารายงานปจจุบัน ดัง นั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคา
กอสรา ง ประมาณการตนทุนการกอสราง หรือ ประมาณการผลของงานกอสรา ง ตองถื อเปน การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี กิจการตองนําจํา นวนประมาณการที่เปลี่ยนใหมมาพิจารณา
จํานวนรายไดและคาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและ
งวดตอๆ ไป

การเปดเผยขอมูล
377. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
377.1. จํานวนรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
377.2. วิธีที่ใชในการกําหนดรายไดคากอสรา งที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวดและวิธีที่ใชในการ
กําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง
378. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
378.1. จํานวนรวมของตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน
378.2. จํานวนเงินรับลวงหนา
378.3. จํานวนเงินประกันผลงาน
379. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้
379.1. จํานวนเงินทั้ง สิ้น ที่กิจการมีสิทธิเ รีย กรองจากผูวาจา งสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปน
สินทรัพยของกิจการ
379.2. จํานวนเงินทั้ง สิ้น ที่ผูวา จางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปน
หนี้สินของกิจการ
380. สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญา ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นบวกดวยกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุน
ที่รับรู) มีจํานวนเกินกวาเงินงวดที่เ รียกเก็บ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิ
เรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของตนทุน ที่เ กิด ขึ้น บวกดว ย
กําไรที่รับรู หักดวย ผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ
381. สําหรับงานกอสรางที่อยูระหวางทําทุกสัญญา ซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้น
บวกดวยกํา ไรที่รับรู (หักดว ยขาดทุนที่รับรู) กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิ
เรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของตนทุนที่เกิดขึ้น บวกดวยกําไร
ที่รับรู หักดวยผลรวมของขาดทุนที่รับรูและเงินงวดที่เรียกเก็บ
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บทที่ 21
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
382. เงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท
383. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายการที่กําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ หรือจะตอง
จายชําระเปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
383.1. ซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนดราคาเปนเงินตราตางประเทศ
383.2. กูยืมหรือใหกูยืมเงินดวยจํานวนเงินที่จะตองชําระ หรือไดรับชําระคืนเปนเงินตราตางประเทศ หรือ
383.3. ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือกอหรือชําระหนี้สิน ซึ่งกําหนดคาเปนเงินตราตางประเทศ

การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
384. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเริ่มแรกเปนสกุลเงินบาท โดยการแปลง
จํานวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ย นทันทีของสกุลเงินบาท กับสกุลเงิน ตางประเทศ
ณ วันที่เกิดรายการ
385. วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณขึ้น ซึ่ง ใกลเ คียงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง
ณ วันที่เกิดรายการมักจะถูกนํามาใช ตัวอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาหหรือรอบ
เดือนอาจถูกนํามาใชสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
ดังกลาว อยางไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การใชอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในรอบเวลานั้นอาจไมเหมาะสม

การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
386. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละงวด
386.1. รายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศใหแปลงคาโดยใชอัตราปด
386.2. รายการที่ไมเปนตัวเงินที่อยูในรูปเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวยราคาทุนเดิมให
แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
387. มูลคา ตามบัญ ชีข องรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรีย บเทียบจํา นวนเงินตั้งแตสอง
จํานวนขึ้นไป ตัวอยางเชน มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ คือ ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ มูลคาตามบัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหวาง
387.1. ราคาทุนหรือมูลคาตามบัญชี (แลวแตกรณี) ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ราคา
ถูกกําหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซึ่งวัดคาดวยราคาทุนเดิม) และ
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387.2. ราคาตลาดซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลคาถูกกําหนด (เชน อัตราปด ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)
387.3. ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําใหเกิดผลขาดทุนที่ถูกรับรูในสกุลเงินบาท แตจะไม
มีการรับรูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือในทางกลับกัน
388. เมื่อมีอัตราแลกเปลี่ย นที่สามารถใชไดหลายๆ อัต รา อัต ราที่ใชควรพิจ ารณาจากกระแสเงิน สด
ในอนาคตที่เกี่ยวของกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชําระกันโดยใหถือเสมือนหนึ่งวากระแส
เงิน สดไดเ กิด ขึ้น ณ วันที่มีการวัด มูลคา หากไมมีการแลกเปลี่ย นระหวา งสองสกุลเงิน เปน การ
ชั่วคราว ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได
389. กิจการตองแปลงคารายการสินทรัพยที่เปน ตัวเงินที่อยูในสกุลเงินตราตางประเทศ โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงคารายการหนี้สินที่เปนตัวเงินที่อยูในสกุลเงินตราตางประเทศ
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย
390. ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงิน หรือจากการแปลงคา
รายการที่เปนตัวเงินของกิจการดวยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแตกตางไปจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช
ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหวางงวด หรือที่ไดรายงานไวในงบการเงินของงวดบัญชีกอน ใหรับรู
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดนั้น

87

บทที่ 22
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
391. ใหกิจการรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจ ากการนํ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยการปรับงบการเงิน
ยอนหลัง เวนแตในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตรอบระยะเวลา
บัญชีหรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได
ใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป

วันถือปฏิบัติ
392. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรับกิจ การที่ไ มมีส วนได เสีย สาธารณะฉบับนี้ ใหถื อปฏิบั ติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
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