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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 

เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน 
 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ก  าหนดเกณฑ์

การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถ

เปรียบเทยีบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอื่น โดยครอบคลุมถึง

ข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏบัิติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต ่าส าหรับ

เน้ือหาที่ต้องแสดงในงบการเงิน  

ทั้งน้ี มาตรฐานการบัญชีน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดในการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และ  

การเปิดเผยส าหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เน่ืองจากข้อก าหนดดังกล่าวได้ก าหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น อีกทั้งไม่ได้ให้ข้อก าหนดเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 

การน าเสนองบการเงินที่ประกาศโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ดังน้ันผู้ปฏบัิติจึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องอ้างอิงไปถึงข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่ประกาศเป็นการเฉพาะน้ันเพ่ือให้

การน าเสนองบการเงินของกจิการสอดคล้องกบัข้อก าหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานก ากับ

ดูแลน้ัน เช่น การปฏบัิติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 

ที่ก  าหนดแบบรายการย่อเป็นการเฉพาะให้กบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากัด นิติ

บุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและกจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  

อย่างไรกต็าม ในกรณีบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดที่ประกาศโดย

หน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น การปฏิบัติตามประกาศของส านักงานก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์เป็นต้น 

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

  มีการใช้ค าว่า งบแสดงฐานะการเงิน แทนค าว่างบดุล เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงลักษณะของงบการเงิน

ดังกล่าวมากขึ้ น และในกรณีที่กิจการได้น านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบ

การเงินย้อนหลังหรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เปรียบเทียบกับงวดก่อนโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยสองงวดส าหรับงบการเงินแต่ละงบและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงข้อก าหนดดังกล่าวได้รวมถึงการก าหนดให้รวมงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น ามาเปรียบเทยีบไว้ในงบการเงินฉบับสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินของกจิการ 
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การแสดงการเปลีย่นแปลงของผูเ้ป็นเจา้ของในส่วนของเจา้ของและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของที่เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็น

เจ้าของ ให้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิดจากรายการ

กับผู้เป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลที่ดีข้ึน โดยการรวมรายการที่มีลักษณะร่วมกันและแยก

รายการที่มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกัน ในขณะที่การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิดจาก

รายการกบัผู้เป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายให้แสดงในงบการเงินเดียว (งบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) หรือในงบการเงินสองงบ (งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น)  

รายการที่ถูกจัดกลุ่มในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น จะแยกน าเสนอออกเป็นรายการที่สามารถจัด

ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลังและรายการที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการ

ใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

รายการดังต่อไปน้ีให้แสดงเป็นการจัดสรรส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ได้แก่ ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของ  

1)  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม และ  

2)  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ และ ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับงวดที่เป็นของ

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – การปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และผลกระทบที่เกี่ยวขอ้ง 

ทางภาษี  

กจิการต้องเปิดเผยภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

โดยวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลทางภาษีดังกล่าว คือ เพ่ือให้มีข้อมูลทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ

เหล่าน้ี เน่ืองจากองค์ประกอบต่าง ๆ มักมีอัตราภาษีที่แตกต่างจากอัตราที่ใช้ในก าไรหรือขาดทุน หาก

รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นถูกแสดงด้วยยอดก่อนภาษี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่อาจถูกจัด

ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนและรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่น้ันต้อง

แสดงแยกออกมาต่างหาก  

นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบ

ของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ คือ จ านวนที่เคยรับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ ซ่ึงถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในงวดปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คือ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลที่

เกี่ยวกบัการประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าว  
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ตัวอย่าง การจัดสรรส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การจดัสรรส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

ก าไรส าหรบัปี 5,918,186,178 5,767,409,536 5,050,316,641 2,454,040,478 

     

การแบง่ปันก าไร     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,302,467,697 5,091,579,693 5,050,316,641 2,454,040,478 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 615,718,481 675,829,843   

 5,918,186,178 5,767,409,536   

 

การจดัสรรส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี 6,596,818,099 4,679,808,043 5,099,993,792 2,454,040,478 

     

การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,924,854,366 4,037,031,438 5,099,993,792 2,454,040,478 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 671,963,733 642,776,605   

 6,596,818,099 4,679,808,043   

 

ค านยิาม  

งบการเงินทีจ่ดัท าข้ึนเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปหรืองบการเงิน หมายถึง งบการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือ

สนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินซ่ึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กจิการจัดท ารายงานที่มีการดัดแปลง

ตามความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง  

ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั
1
 หมายถึง ไม่สามารถน าไปถือปฏิบัติแม้ว่ากิจการได้ใช้ความ

พยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางที่จะน าไปปฏบัิติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย  

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

2) มาตรฐานการบัญชี  

3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ  

4) การตีความมาตรฐานการบัญชี  

                                                           
1
 พิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเตมิเร่ือง การไม่สามารถท าได้ในทางปฏบิตั ิตามนิยามใน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง 

นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผดิพลาด 
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ความมีสาระส าคญั หมายถึง การละเว้นรายการที่เป็นสาระส าคัญหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยความมีสาระส าคัญขึ้ นอยู่กับขนาดหรือลักษณะการละเว้นไม่แสดง

ข้อมูลหรือ การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม ทั้งน้ีกิจการอาจใช้

ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกันเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา  

ในการประเมินว่า การละเว้นไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสามารถมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินอย่างมีสาระส าคัญหรือไม่ ต้องพิจารณาจากลักษณะต่างๆ 

ของผู้ใช้งบการเงินโดยอ้างอิงกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) บทที่ 3 ที่

ระบุว่า ผู้ใช้งบการเงินได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและ

กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีและมีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาข้อมูลที่มีความถูกต้องตามควรอย่าง

สมเหตุสมผล ดังน้ัน การประเมินจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่า วิธีที่ผู้ใช้งบการเงินคาดการณ์ถึงอิทธิพลต่อ 

การตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของตนได้อย่างสมเหตุสมผล  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้าม ี

การน าเสนอแบบสองงบ) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ

งบการเงินเป็นการอธบิายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบการเงินดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับ

รายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่น าเสนอ  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการ

จัดประเภทรายการใหม่) ซ่ึงไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินอื่น ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้   

 

รายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

1)  ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของการด าเนินงานในต่างประเทศส าหรับ

รายการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

2) ส่วนของผลก าไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดส าหรับรายการเคร่ืองมือทางการเงิน และผลก าไรและขาดทุนจาก

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (hedge instrument) ในการป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุนในตรา

สารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

3) ผลก าไรและขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงิน (ตราสารหน้ี) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

4) การเปล่ียนแปลงมูลค่าใน Time value ของ option เมื่อแยก Intrinsic value และ Time 

value ของ Option และก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงใน Intrinsic value เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยง 
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5) การเปล่ียนแปลงใน Forward element ของ Forward contracts เมื่อแยกส่วนของ Forward 

element และส่วนของ Spot element และก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงใน Spot element 

เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ Foreign currency basis 

spread ของเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อไม่น าส่วนต่างดังกล่าวไปรวมในการก าหนดเคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

รายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

1)  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

2)  การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ส าหรับรายการผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

3) ผลก าไรและขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

4)  จ านวนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้าน

เครดิตของหน้ีสนิ (Credit risk) ส าหรับรายการหน้ีสนิบางรายการที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL)เจา้ของ หมายถึง ผู้ถือตราสารที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ  

ก าไรหรือขาดทุน
2
 หมายถึง ผลรวมของรายได้หักค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบของก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

การปรบัปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ หมายถึง จ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน ๆ ซ่ึงถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างงวดเป็นผล 

มาจากรายการและเหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการกับเจ้าของจาก

ความสามารถในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซ่ึงก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของ

ก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

งบการเงิน  

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน คือ การน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของ

กิจการอย่างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ 

                                                           
2
 กจิการอาจใช้ค าว่าก าไรสทุธเิพ่ืออธบิายค าว่าก าไรหรือขาดทุน และ กจิการอาจใช้ค าอื่นเพ่ืออธบิายแทนค าว่า ก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม หากค าดงักล่าวมคีวามหมายที่ชัดเจน  
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นอกจากน้ี งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากร

ของกจิการเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังน้ันงบการเงินจะให้ข้อมูลทุกข้อดังต่อไปน้ีเกี่ยวกบักจิการ  

1. สนิทรัพย์  

2. หน้ีสนิ  

3. ส่วนของเจ้าของ  

4. รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน  

5. เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ  

6. กระแสเงินสด  

 

ข้อมูลเหล่าน้ีและข้อมูลอื่นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยผู้ใช้งบการเงินในการ

คาดการณ์เกี่ยวกบัจังหวะเวลาและความแน่นอนที่กจิการจะก่อให้เกดิกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ 

งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์ 

งบการเงิน
3
ฉบับสมบูรณ์

4
ประกอบด้วย  

1.  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด  

2.  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
5
ส าหรับงวด  

3.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด  

4.  งบกระแสเงินสดส าหรับงวด  

5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้

ค าอธิบายอื่น และการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนส าหรับทุกรายการที่แสดง

จ านวนเงินในงบการเงินงวดปัจจุบัน  

6.  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้น านโยบายการบัญชีใหม่มา

ถือปฏบัิติย้อนหลัง หรือการปรับย้อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมีการจัด

ประเภทรายการใหม่ในงบการเงินซ่ึงมีผลการะทบอย่างมีสาระส าคัญต่อข้อมูลในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน 

                                                           
3
 กจิการอาจจะใช้ชื่ออื่นส าหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  ตัวอย่างเช่น กจิการอาจจะใช้

ชื่อ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แทน  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
4
 กจิการต้องน าเสนองบการเงินทั้งหมดที่ระบุตามหัวข้อนี้ ในงบการเงินฉบบัสมบูรณโ์ดยให้ความส าคญัอย่างเท่าเทยีมกนั 

5
 กจิการอาจแสดงงบเดยีวที่รวมงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือแสดงก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นแยกออกเป็นสองส่วน โดยต้องน าเสนอส่วนของก าไรหรือขาดทุนก่อนและตามด้วยส่วนของก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น กจิการอาจแสดงส่วนของก าไรหรือขาดทุนไว้ในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก โดยหากเป็นเช่นนั้น 

งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากต้องแสดงทนัทีก่อนงบที่น าเสนอก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซึ่งต้องตั้งต้นด้วยก าไรหรือ

ขาดทุน 
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กจิการหลายแห่งได้มีการน าเสนอข้อมูลทางด้านการเงินของฝ่ายบริหารเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่รวมอยู่เป็น

ส่วนหน่ึงของงบการเงิน เพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบหลักของผลการด าเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงิน

ของกจิการ และความไม่แน่นอนที่ส าคัญ โดยรายงานดังกล่าวอาจรวมถึง 

1.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงใน

สภาวะแวดล้อมที่กจิการด าเนินงาน การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ นโยบาย

การลงทุนของกจิการเพ่ือด ารงและส่งเสริมการด าเนินงาน รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล  

2.  แหล่งเงินทุนของกจิการ และอตัราส่วนระหว่างหน้ีสนิต่อส่วนของเจ้าของตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ 

และ  

3.  ทรัพยากรของกิจการซ่ึงไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี กิจการหลายแห่งยังน าเสนอรายงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เช่น รายงาน

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมซ่ึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมี

สาระส าคัญ และเมื่อพิจารณาว่าพนักงานเป็นกลุ่มผู้ใช้งบการเงินที่ส าคัญ อย่างไรกต็ามรายงานที่น าเสนอ

นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ขอ้พจิารณาโดยทัว่ไป  

การน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

โดยปกติงบการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ

กจิการโดยถูกต้องตามที่ควร ซ่ึงการแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรน้ันคือ การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสถานการณ์ต่างๆ ตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ก  าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน การน าเสนอ

งบการเงินซ่ึงได้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม

ให้เหมาะสมแก่กรณีจึงถือได้ว่า งบการเงินนั้นน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  

งบการเงินที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะต้องเปิดเผยถึงการถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจนโดยไม่มีเง่ือนไข  โดยกิจการต้องไม่ให้

ข้อมูลว่า งบการเงินได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วหากงบการเงินดังกล่าวไม่ได้

จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดทั้งหมดที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงนอกจากการปฏบัิติดังกล่าว

แล้ว กจิการยังต้องถือปฏบัิติในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี  

1.  เลือกและน านโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องซ่ึง

ได้ก าหนดล าดับช้ันของแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ในการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชี
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ของฝ่ายบริหารในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ส าหรับรายการน้ันๆ
6
  

2.  น าเสนอข้อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

เช่ือถือได้ เปรียบเทยีบกนัได้ และเข้าใจได้  

3.  เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ 

และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ  

ทั้งน้ีการเปิดเผยนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดท า

ค าอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมที่กิจการใช้ไม่ท าให้นโยบายการบัญชีน้ันเหมาะสม 

ขึ้นมาได้  

ในสถานการณ์ซ่ึงยากที่จะเกดิข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีข้อสรุปว่าการปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมาก

จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินตามที่ก  าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับ 

การรายงานทางการเงิน กิจการต้องไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดน้ันและต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ไม่มีข้อห้ามในการไม่ปฏบัิติตามดังกล่าว 

พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. ข้อสรุปของฝ่ายบริหารที่ว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส

เงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร  

2. ข้อความที่แสดงว่ากิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการถือปฏิบัติ 

ยกเว้นเร่ืองที่กิจการจ าต้องไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เพ่ือให้งบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามที่ควร  

3. ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่กิจการไม่ปฏบัิติตาม ลักษณะของการไม่ถือ

ปฏบัิติ รวมถึงการปฏบัิติที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดส าหรับการไม่ปฏบัิติตาม 

เหตุผลที่หากปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวแล้วจะท าให้เกิดความ

เข้าใจผิดอย่างมากในสถานการณ์ต่างๆ จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่

ก  าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและวิธปีฏบัิติที่กจิการเลือกใช้ และ  

4. ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อรายการ

แต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับแต่ละงวดที่มีการน าเสนอน้ัน  

ในสถานการณ์ซ่ึงยากที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีข้อสรุปว่าการปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมาก

                                                           
6
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จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินตามที่ก  าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับ 

การรายงานทางการเงิน แต่กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้น้ันไม่อนุญาตให้มี 

การไม่ถือปฏบัิติตามข้อก าหนดดังกล่าว กิจการต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือลดความเข้าใจผิดซ่ึง

เกดิจากการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

1. ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีปัญหา ลักษณะของข้อก าหนด ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ฝ่ายบริหารของกิจการเหน็ว่า การปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมาก จนเป็นเหตุให้งบ

การเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินตามที่ก  าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน และ  

2. การปรับปรุงแต่ละรายการในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดที่มีการน าเสนอซ่ึงฝ่ายบริหารของ

กจิการเหน็ว่าจ าเป็นเพ่ือให้งบการเงินน าเสนอข้อมูลถูกต้องตามที่ควร  

การแสดงข้อมูลในงบการเงินจะถือว่าขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินเม่ือข้อมูลที่แสดงน้ัน

มิได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสภาพการณ์อื่นที่ข้อมูลน้ันน าเสนอหรือ

คาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะน าเสนอ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 

โดยในการพิจารณาว่า การปฏบัิติตามข้อก าหนดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะ

ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบ

การเงินที่ก  าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของกิจการต้องพิจารณาทุก

เร่ืองดังต่อไปนี้   

1. สาเหตุที่กจิการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ภายใต้สถานการณ์น้ันๆ และ 

2. สถานการณ์ของกจิการมีความแตกต่างอย่างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่นที่สามารถปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ันได้  หากกิจการอื่นซ่ึงอยู่ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของกิจการสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวได้ 

ให้มีข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า การที่กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินย่อมจะไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดมากจนเป็นเหตุให้การปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงิน

ตามที่ก  าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  

การด าเนนิงานต่อเนือ่ง  

ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยปกติงบ

การเงินต้องจัดท าขึ้นตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะช าระ

บัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ

น้ัน หากจากการประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ท าให้ฝ่ายบริหารเหน็ว่า

มีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดที่อาจท าให้เกิดความสงสัย
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อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยให้

ทราบถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว  

นอกจากน้ี ในกรณีที่งบการเงินมิได้จัดท าขึ้นตามหลักการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผย

ถึงข้อเทจ็จริงน้ี พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน ตลอดจนเหตุผลที่ท  าให้กิจการไม่สามารถที่จะ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองได้  

โดยในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีระดับของการพิจารณาขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงในแต่ละกรณี ในกรณีที่กิจการมี 

การด าเนินงานที่มีก าไรในอดีตและมีความพร้อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจสรุปได้ว่าการใช้

หลักการด าเนินงานต่อเน่ืองในการน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ว โดยที่ไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์

ในรายละเอยีด ในกรณีอื่นฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถในการท าก าไร

ทั้งในปัจจุบันและจากการคาดหวังในอนาคต ก าหนดการช าระคืนหน้ี และแหล่งเงินทุนทดแทนที่เป็นไปได้ 

ก่อนที่ จะสามารถสรุปได้ว่าการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการน า เสนองบการเ งินน้ัน 

มีความเหมาะสม  

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานในการจัดท างบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เกณฑค์งคา้ง  

กิจการต้องจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็นข้อมูลกระแสเงินสด โดยกิจการรับรู้

รายการเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เมื่อรายการเหล่าน้ันเป็นไปตาม 

ค านิยามและเกณฑก์ารรับรู้รายการตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  

 

ความมีสาระส าคญัและการน าเสนอดว้ยยอดรวม  

เน่ืองจากงบการเงินเป็นผลของการประมวลรายการหรือเหตุการณ์อื่นจ านวนมากที่ได้รวมเป็น

ประเภทตามลักษณะหรือหน้าที่ของรายการน้ันๆ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท
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รายการค้าคือ การน าเสนอข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้ว ซ่ึงปรากฏอยู่ในแต่ละรายการในงบการเงิน 

รายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระส าคัญต้องแยกแสดงในงบการเงิน ในขณะที่

รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ไม่คล้ายคลึงกันแต่ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงิน เว้นแต่รายการ

เหล่าน้ันไม่มีสาระส าคัญให้น าไปรวมกับรายการอื่นเพ่ือน าเสนอในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน อย่างไรก็ตามรายการที่ไม่มีสาระส าคัญพอที่จะแยกแสดงต่างหากในงบการเงินอาจมี

สาระส าคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงต่างหากในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินกไ็ด้

กิจการต้องตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่า

กิจการต้องไม่ท าให้ความเข้าใจได้ของงบการเงินลดลงโดยการลดความชัดเจนของข้อมูลที่มีสาระส าคัญ

ด้วยข้อมูลที่ไม่มีสาระส าคัญ หรือโดยการรวมรายการที่มีสาระส าคัญที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันไว้

ด้วยกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับก าหนดข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ต้องรวมอยู่ในงบการเงิน 

ซ่ึงรวมถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรกด็ีกิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจง

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหากข้อมูลที่ เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลน้ันไม่มี

สาระส าคัญ นอกจากน้ี กจิการต้องพิจารณาว่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ในกรณีที่การปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง

ผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสถานการณ์ต่างๆ ที่ มีผลต่อฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานทางการเงินของกจิการ 

 

การหกักลบ  

กจิการต้องไม่น าสินทรัพย์และหน้ีสิน หรือรายได้และค่าใช้จ่าย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมีข้อก าหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยปกติแล้วการหักกลบ

รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรืองบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก จะ

ท าให้ความสามารถของผู้ใช้งบการเงินในการเข้าใจรายการ เหตุการณ์อื่นๆ หรือสภาพการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน

และการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการเปล่ียนแปลงไป ยกเว้นในกรณีที่การหักกลบน้ันจะ

สะท้อนให้เหน็ถึงเน้ือหาสาระของรายการหรือสภาพการณ์ของรายการน้ัน การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ซ่ึง

แสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถือเป็นการหักกลบรายการ เช่น การแสดงสินค้าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อ

สนิค้าล้าสมัย หรือลูกหน้ีสทุธจิากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู เป็นต้น  

กรณีอื่นๆที่เป็นการหักกลบ ตัวอย่างเช่น การแสดงผลก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุนและสินทรัพย์ด าเนินงาน โดยน ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกบัการจ าหน่ายหักจากจ านวนเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย เป็นต้น ตลอดจนรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

กบัประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงมีการรับรู้ประมาณการหน้ีสินและกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจากบุคคลที่สาม

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา อาจแสดงสุทธิจากเงินชดเชยที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ผลก าไรและขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือผลก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเคร่ืองมือทางการเงิน
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เพ่ือค้าอาจแสดงหักกลบกนัเน่ืองจากมีลักษณะของรายการที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรกต็าม หากผลก าไรและ

ขาดทุนดังกล่าวมีสาระส าคัญให้กจิการแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก  

ความถีใ่นการรายงาน  

กจิการต้องน าเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ์รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทยีบอย่างน้อยปีละคร้ัง ในกรณีที่

มีการเปล่ียนแปลงวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้กิจการน าเสนองบการเงินซ่ึงมีรอบ

ระยะเวลาบัญชียาวกว่าหรือสั้นกว่าหน่ึงปี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับแต่ละงวดในงบการเงิน

ดังต่อไปนี้   

1. เหตุผลในการใช้รอบระยะเวลาบัญชีที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าหน่ึงปี และ  

2. ข้อเทจ็จริงที่ว่าจ านวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกัน

ได้ทั้งหมด  

โดยปกติ กิจการจะจัดท างบการเงินอย่างสม ่าเสมอส าหรับรอบระยะเวลาหน่ึงปี อย่างไรกต็าม 

ในทางปฏบัิติกจิการบางแห่งอาจเลือกที่จะจัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห์ ซ่ึงมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามการปฏบัิติดังกล่าว  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนส าหรับทุกรายการที่แสดงจ านวนเงินใน 

งบการเงินงวดปัจจุบันซ่ึงถือได้ว่าเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบขั้นต ่า โดยต้องรวมข้อมูลเปรียบเทยีบที่เป็นข้อมูล

เชิงบรรยายและพรรณนา หากข้อมูลน้ันช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินของงวดปัจจุบัน  

กจิการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสองงบ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นอย่างน้อยสองงบ งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากอย่างน้อยสองงบ (ในกรณีที่มีการน าเสนอ) 

งบกระแสเงินสดอย่างน้อยสองงบ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของอย่างน้อยสองงบ และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง  

ในบางกรณี ข้อมูลเชิงพรรณนาในงบการเงินงวดก่อนๆ ยังต่อเน่ืองเกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น กิจการเปิดเผยรายละเอียดของข้อพิพาททางกฎหมายในงวดปัจจุบัน โดยที่ผลของคดียังมี

ความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่สิ้นสุดในขณะน้ี ผู้ใช้งบการเงินได้รับ

ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและจาก

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัข้ันตอนที่ได้ด าเนินการในระหว่างงวดเพ่ือให้ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป  

ทั้งน้ีกิจการอาจแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ิมเติมจากข้อมูลเปรียบเทียบขั้นต ่าตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตราบเท่าที่ข้อมูลได้รับการจัดท าให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ข้อมูลเปรียบเทยีบน้ีอาจประกอบด้วยงบการเงินจ านวนหน่ึงหรือมากกว่าตามที่กล่าวข้างต้น 

แต่ไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วยชุดของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ เมื่อเป็นไปตามกรณีเช่นว่าน้ี กิจการต้อง

แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบเพ่ิมเติมเหล่าน้ัน เช่น กิจการอาจน าเสนองบงวดที่สาม
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ของงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (โดยน าเสนองวดปัจจุบัน งวดก่อน และงวดที่จะ

เปรียบเทยีบเพ่ิมเติมอีกหน่ึงงวด) อย่างไรกต็าม กิจการไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบงวดที่สามของงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด หรือ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเปรียบเทยีบ (เช่น งบการเงิน

เปรียบเทียบเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี กิจการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่เกี่ยวข้องกบังบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่น าเสนอเพ่ิมเติม  

ในกรณีของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงินย้อนหลัง หรือการจัดประเภท

รายการใหม่น้ัน กิจการต้องน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนเพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินเปรียบเทยีบขั้นต ่าตามที่กล่าวข้างต้น โดยกิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินจ านวนสามงบ 

ณ วันที่  

- สิ้นงวดปัจจุบัน 

- สิ้นงวดก่อน และ  

- ต้นงวดก่อน  

ทั้งน้ีเมื่อกิจการต้องน าเสนองบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและฉบับที่เกี่ยวข้อง
7
 อย่างไรกต็ามไม่จ าเป็นต้อง

แสดงหมายเหตุประกอบการเงินที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด

ของงวดก่อน โดยวันที่ของยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นวันที่ ณ วันต้นงวดของงวด

ก่อน โดยไม่ค านึงถึงว่างบการเงินของกจิการจะแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับงวดก่อนๆ หรือไม่  

หากกิจการมีการแก้ไขการน าเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการต้องจัดประเภท

รายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ด้วย โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลลักษณะของการจัดประเภท

ใหม่ จ านวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่ และเหตุผลในการจัดประเภท

ใหม่ด้วยอย่างไรกต็าม หากกจิการไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติที่จะจัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามา

เปรียบเทยีบใหม่ได้ กจิการต้องเปิดเผยเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจานวนดังกล่าวได้ 

และลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 อ้างถงึ ย่อหน้า 41 ถงึ 44 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2558) และ ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง นโยบายการบญัช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผดิพลาดในเรื่อง

วิธกีารปรับปรงุข้อมูลเปรียบเทยีบเมื่อกจิการเปล่ียนนโยบายการบญัชี หรือแก้ไขข้อผดิพลาด 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)    คู่มืออธบิาย TAS 1 หน้า 14 

ตัวอย่าง การน าเสนองบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงิน

ย้อนหลัง หรือการจัดประเภทรายการใหม่ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   ปรบัปรุงใหม่ ปรบัปรุงใหม่  ปรบัปรุงใหม่ ปรบัปรุงใหม่ 

  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 มกราคม 

  พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สิทนทรพัย ์:        

สินทรพัยห์มุนเวียน :        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 8,750,562,822 6,859,020,383 6,983,790,385 2,675,210,792 892,293,618 1,800,125,759 

เงินลงทุนระยะสั้น 8       

- เงินฝากสถาบันการเงิน  371,532,505 363,836,605 127,156,620 - 528,797 972,369 

- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  2,118,801 5,019,698 3,000,000 - - - 

เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน 9 1,763,520,928 1,425,480,120 807,313,276 - - - 

ลูกหน้ีการค้าสทุธ ิ 10 2,087,371,206 2,013,444,715 2,161,389,806 - - - 

ลูกหน้ีการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 40.4 238,649,870 270,967,584 270,990,782 - - - 

ลูกหน้ีการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

- จากการให้บริการภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 40.5 141,630,240 250,001,622 311,693,692 - 101,889,858 174,688,316 

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

- ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 40.6 838,095,412 807,994,978 1,595,688,095 - 124,620,416 1,003,228,115 

 

ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงินย้อนหลัง 

หรือการจัดประเภทรายการใหม่ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 

3.1 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 กลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีปรับย้อนหลังส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง 

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ในส่วนที่เกี่ยวของกบัการรับรู้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อปุกรณส์ ารองไว้ใช้งาน และอปุกรณท์ี่ใช้ใน

การซ่อมบ ารงุเป็นรายการที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์โดยผลกระทบที่มต่ีองบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มดีงัต่อไปนี้  

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

บาท 

เพิม่ข้ึน(ลดลง) 

บาท 

ตามท่ีรายงานใหม ่

บาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 

   

- เช้ือเพลิงและวัสดุส ารองคลัง สทุธ ิ 3,016,796,663 (761,366,360) 2,255,430,303 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 44,520,831,620 761,366,360 45,282,197,980 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557    

- เช้ือเพลิงและวัสดุส ารองคลัง สทุธ ิ 2,602,863,164 (533,566,562) 2,069,296,602 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 55,275,084,926 533,566,562 55,808,651,488 

 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

บาท 

เพิม่ข้ึน(ลดลง) 

บาท 

ตามท่ีรายงานใหม ่

บาท 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 

   

- เช้ือเพลิงและวัสดุส ารองคลัง สทุธ ิ 467,324,952 (272,423,175) 194,901,777 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 1,295,184,916 272,423,175 1,567,608,091 

    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557    

- เช้ือเพลิงและวัสดุส ารองคลัง สทุธ ิ 357,310,357 (165,224,043) 192,086,314 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 2,008,128,049 165,224,043 2,173,352,092 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

3.2 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 ตัวเลขที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่

เปล่ียนแปลงไปในงวดบัญชีปัจจุบันซึ่งรายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัผลด าเนินงานของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา 

(หมายเหตุฯ ข้อ 41.1) และการจัดประเภทเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามระยะเวลาที่คาดว่าจะ

ได้รับ ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มดีงัต่อไปนี้  

 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

บาท 

เพิม่ข้ึน(ลดลง) 

บาท 

ตามท่ีรายงานใหม ่

บาท 

  (หมายเหตุฯ ข้อ 41.1)  

งบก าไรขาดทุนรวม    

รายได้จาการขายหรือบริการ 17,200,799,036 (303,667,997) 16,897,131,039 

ต้นทุนขายและบริการ (10,309,986,548) 83,338,661 (10,226,647,887) 

ก าไรขั้นต้น 6,890,812,488 (220,329,336) 6,670,483,152 

รายได้อื่น 1,853,438,679 (4,076,130) 1,849,362,549 

ก าไรสทุธจิากอตัราแลกเปล่ียน 144,299,950 - 144,299,950 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,955,822,637) 11,747,536 (2,944,075,101) 

ต้นทุนทางการเงิน (2,794,028,418) - (2,794,028,418) 

ส่วนแบ่งผลก าไรสทุธจิากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 5,460,634,235 - 5,460,634,235 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,599,334,297 (212,657,930) 8,386,676,367 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (792,488,569) 41,270,294 (751,218,275) 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 7,806,845,728 (171,387,636) 7,635,458,092 

การด าเนินงานที่ยกเลิก    

- ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกสทุธจิากภาษีเงินได้ - 171,387,636 171,387,636 

ก าไรส าหรับปี 7,806,845,728 - 7,806,845,728 
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ความสม า่เสมอในการน าเสนอ  

กจิการต้องน าเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกนัในทุกงวด ยกเว้นกรณี

ใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้   

กรณีที่ 1 ภายหลังการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะการด าเนินงานของกิจการหรือ 

การทบทวนงบการเงินแล้วเป็นที่ชัดเจนว่าการน าเสนอและการจัดประเภทรายการในงบการเงินแบบใหม่จะ

ท าให้การน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมย่ิงขึ้ น โดยค านึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการปฏิบัติตาม

นโยบายการบัญชีที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
8
  

กรณีที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงการน าเสนองบการเงิน  

ตัวอย่างเช่น การซ้ือหรือขายกจิการที่มีนัยส าคัญหรือการทบทวนการน าเสนองบการเงินของกิจการ

อาจช้ีให้เหน็ว่างบการเงินน้ันจ าเป็นต้องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม กิจการจะเปล่ียนแปลงการ

น าเสนองบการเงินได้กต่็อเมื่อการน าเสนอที่เปล่ียนไปน้ันให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และมีความเกี่ยวข้องมาก

ขึ้นกบัการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน และการน าเสนอในรูปแบบใหม่น้ันยังคงใช้ต่อไปเพ่ือให้งบการเงิน

สามารถน ามาเปรียบเทยีบกนัได้
9
 

โครงสรา้งและเนื้ อหาของการน าเสนองบการเงิน  

การระบุชื่องบการเงิน  

งบการเงินต้องมีการระบุช่ือไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมูลอื่นที่น าเสนออยู่ในเอกสาร

เผยแพร่ชุดเดียวกัน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏบัิติกับงบการเงินเท่าน้ัน  โดยไม่ถือ

ปฏบัิติกับข้อมูลอื่นที่น าเสนอในรายงานประจาปี เอกสารที่ย่ืนตามข้อบังคับหรือเอกสารอื่น ดังน้ันจึงเป็น

สิ่งส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินสามารถแยกข้อมูลที่จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจาก

ข้อมูลอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินแต่ไม่ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดเหล่านั้น  

กิจการต้องระบุช่ือส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วนอย่าง

ชัดเจน และยังต้องแสดงข้อมูลต่อไปน้ีอย่างเด่นชัดซ่ึงจะแสดงซ า้กันได้ ถ้าการแสดงซ า้น้ันท าให้เกิดความ

เข้าใจที่ถูกต้อง  

1. ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เป็นการระบุและการเปล่ียนแปลงในข้อมูล

ดังกล่าวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน  

2. การระบุว่างบการเงินนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการหรือเป็นงบการเงินของกลุ่มกจิการ  

                                                           
8
  อ้างถงึมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และข้อผดิพลาด  
9
 เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงการน าเสนองบการเงิน กจิการต้องจัดประเภทข้อมูลที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ตามย่อหน้าที่ 41 

และ 42  



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)    คู่มืออธบิาย TAS 1 หน้า 18 

3. วันที่สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมงบการเงินหรือหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  

4. สกุลเงินที่ใช้รายงานตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
10

 และ  

5. จ านวนหลักที่ใช้ในการแสดงจ านวนเงินในงบการเงิน เช่น หน่วยบาท หน่วยพันบาท เป็นต้น 

ซ่ึงกิจการสามารถท าเช่นน้ันได้ตราบใดที่กิจการได้เปิดเผยถึงระดับของการปัดเศษและการ

ปัดเศษดังกล่าวไม่เป็นการตัดทอนข้อมูลที่มีสาระส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้   

1.  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  

2.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  

3.  สนิค้าคงเหลือ  

4.  สนิทรัพย์ชีวภาพ  

5.  เงินลงทุนซ่ึงบันทกึโดยใช้วิธส่ีวนได้เสีย  

6.  สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ 

7.  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

8.  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

10.  ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและสินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน

กลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

11.  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  

12.  ประมาณการหน้ีสนิ  

13.  หน้ีสนิทางการเงินอื่นๆ 

14.  หน้ีสนิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน  

15.  หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

16.  หน้ีสนิที่รวมในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

17.  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงในส่วนของเจ้าของ และ  

18.  ทุนที่ออกจ าหน่าย และส ารองต่างๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  
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 อ้างถงึมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงนิตราต่างประเทศ 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)    คู่มืออธบิาย TAS 1 หน้า 19 

โดยกิจการต้องแสดงรายการแต่ละรายการ (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ระบุในข้อ 1-18) 

หัวข้อเร่ือง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติม ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าว

ช่วยให้เกดิความเข้าใจในฐานะการเงินของกจิการ  

เมื่อกจิการแสดงยอดรวมย่อยดังกล่าวข้างต้น ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้อง 

1. ประกอบด้วยรายการที่เป็นจ านวนเงินที่รับรู้และวัดมูลค่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

2. แสดงและก าหนดช่ือในลักษณะที่ท  าให้รายการที่เป็นยอดรวมย่อยดังกล่าวมีความชัดเจนและ

สามารถเข้าใจได้ 

3. มีความสม ่าเสมอกนัในแต่ละงวดที่รายงาน และ 

4. ไม่แสดงให้เด่นชัดไปกว่ายอดรวมย่อยและยอดรวมที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน 

นอกจากน้ีเมื่อกิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเป็น

รายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน แต่กจิการต้องไม่จัดประเภทรายการสินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีเป็นสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ)หมุนเวียน  

ทั้งน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดล าดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ หากแต่

รายการแต่ละบรรทดัควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้าที่ของแต่ละรายการหรือผลรวมของ

รายการที่คล้ายคลึงกันน้ันมีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ และค าอธิบายและ

การเรียงล าดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกัน อาจเปล่ียนแปลงได้ตามลักษณะ

และรายการของกจิการ เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัความเข้าใจในฐานะการเงินของกิจการ การใช้ดุลยพินิจ

ว่ารายการใดที่แยกแสดงเพ่ิมเติมให้พิจารณาโดยถือเกณฑ์ต่างๆเช่น ลักษณะและสภาพคล่องของ

สินทรัพย์ การใช้งานของสินทรัพย์ภายในกิจการ จ านวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหน้ีสิน และ 

การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกันส าหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกันเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันมี

ลักษณะและหน้าที่ต่างกนั  

ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกบัรายการไม่หมุนเวียน  

กจิการต้องแยกแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงิน เว้นแต่การแสดงรายการตามสภาพคล่องจะมีความน่าเช่ือถือและมีความเกี่ยวข้องมาก หากกิจการ

ปฏบัิติตามข้อยกเว้นน้ี สินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดต้องแสดงตามล าดับของสภาพคล่อง อย่างไรกต็ามไม่

ว่าสินทรัพย์และหน้ีสินจะน าเสนอไว้ด้วยวิธีใดกต็าม กิจการต้องเปิดเผยจ านวนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือ

จ่ายช าระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน ส าหรับรายการสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละบรรทดัซ่ึงได้รวมยอด

คงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายช าระดังน้ี  

1. ไม่เกนิ 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน และ  

2. เกนิกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน  



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)    คู่มืออธบิาย TAS 1 หน้า 20 

หากกิจการขายสินค้าหรือบริการซ่ึงมีรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน การจัด

ประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินออกเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะการเงินจะให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิที่กิจการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเน่ืองออกจาก

สนิทรัพย์สทุธทิี่กจิการใช้ในการด าเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะน้ีท าให้สินทรัพย์ที่คาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการด าเนินงานปัจจุบันและหน้ีสินที่จะถึงก าหนดช าระภายในช่วงเวลา

เดียวกนันั้นแสดงไว้อย่างเด่นชัด 

ในกิจการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินตามล าดับสภาพคล่อง

ของแต่ละรายการไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก จะให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้อง

ได้ดีกว่าการแสดงเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เน่ืองจากกิจการดังกล่าวไม่ได้ขายสินค้าหรือ

บริการภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลาย

สามารถแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินบางส่วนโดยใช้เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนควบคู่

กบัเกณฑก์ารแสดงอื่นตามล าดับสภาพคล่องกไ็ด้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและมีความ

เกี่ยวข้องมากกว่า นอกจากน้ีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่คาดว่ากิจการจะได้รับช าระจากสินทรัพย์และจะช าระคืน

หน้ีสินเป็นประโยชน์ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ ตลอดจน

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันครบก าหนดของสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และหน้ีสิน

ทางการเงินรวมถึงเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สินค้าคงเหลือ หรือวันที่กิจการจะช าระหน้ีสิน เช่น ประมาณการหน้ีสิน 

ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันจะแสดงเป็นรายการหมุนเวียนหรือรายการ 

ไม่หมุนเวียนกต็าม ตัวอย่างเช่น กิจการเปิดเผยข้อมูลของมูลค่าของสินค้าคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน  

สินทรพัยห์มุนเวียน  

กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสนิทรัพย์น้ันเป็นไปตามเง่ือนไข ข้อใด

ข้อหน่ึงต่อไปนี้   

1. คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจส าหรับขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
11

ตามปกติของกจิการ  

2. ถือสนิทรัพยไ์ว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 

                                                           

11 รอบระยะเวลาการด าเนนิงานของกจิการ หมายถงึ ระยะเวลาที่เร่ิมตั้งแต่ซื้อสนิทรัพย์มาเพ่ือใช้ในการด าเนนิงาน 

จนกระทั่งได้รับเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด หากไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาการด าเนินงานของกจิการได้อย่าง

ชัดเจนให้ถอืว่ารอบระยะเวลาการด าเนนิงานมรีะยะเวลา 12 เดอืน  
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3. คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ  

4. สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด และไม่มีข้อจ ากัดในการแลกเปล่ียนหรือ

การใช้ช าระหน้ีสนิภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน  

สินทรัพย์หมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพย์ต่างๆ (เช่น สินค้าคงเหลือ และลูกหน้ีการค้า) ที่ขาย 

ใช้ไป หรือให้ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ ถึงแม้กิจการไม่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสนิทรัพย์เหล่าน้ันภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานกต็าม สินทรัพย์หมุนเวียน

ยังรวมถึงสนิทรัพย์ที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้าและส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่

หมุนเวียนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีด้วยเช่นกนั 

สินทรัพย์ที่ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ค าว่า 

ไม่หมุนเวียน ให้หมายรวมถึง สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมี

ลักษณะที่เป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้ค าอธิบายอื่นหากค าที่เลือกใช้แทนน้ันยังคง 

มีความหมายชัดเจน  

หนี้ สินหมุนเวียน  

หน้ีสนิจะจัดประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวียนเมื่อหน้ีสนินั้นเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้   

1. คาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกจิการ  

2. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า  

3. ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ  

4. กจิการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนการช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 

เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สญัญามีทางเลือกให้จ่ายช าระหน้ีโดยการออกตรา

สารทุน ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ  

หน้ีสินหมุนเวียนบางประเภท เช่น เจ้าหน้ีการค้า รายการคงค้างบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน 

และต้นทุนด าเนินงานอื่น เป็นส่วนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ

ของกิจการ กิจการจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน แม้ว่าจะครบก าหนดช าระเกิน

กว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติน้ีให้ถือปฏิบัติ

เหมือนกันกับการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ ส าหรับกรณีที่กิจการไม่สามารถระบุรอบ

ระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติได้อย่างชัดเจนให้ถือว่ารอบระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลา 12 

เดือน นอกจากน้ีหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเป็นหน้ีสินที่การช าระไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลา 

การด าเนินงานตามปกติ แต่มีก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์เบ้ืองต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้า ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทางการเงินบางประเภทที่มีการจัดประเภทเป็น

หน้ีสินทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือค้าที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน ตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนของหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนระยะยาว

ที่ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเจ้าหน้ีอื่นๆ ส าหรับหน้ีสิน 
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ทางการเงินซ่ึงกิจการใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว และยังไม่ครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจาก

รอบระยะเวลารายงานให้ถือเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน  

นอกจากน้ี กิจการต้องจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินที่จะครบก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับ

จากรอบระยะเวลารายงานเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ถึงแม้ว่าหน้ีสินน้ันจะเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ

ดังต่อไปนี้กต็าม  

1. เง่ือนไขเดิมในการช าระหน้ีสนิจะมีระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน และ  

2. มีข้อตกลงที่จะช าระหน้ีโดยการก่อหน้ีสินระยะยาวใหม่หรือวางก าหนดเวลาการจ่ายเงินใหม่

ให้เป็นหน้ีสนิระยะยาว ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวจัดท าเสรจ็สมบูรณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ภายใต้เง่ือนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีสิทธิในการด าเนินการที่จะช าระภาระ

ผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสินใหม่ที่มีอายุอย่างน้อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันน้ันจัดประเภทเป็นไม่หมุนเวียน

แม้ว่าภาระผูกพันเดิมน้ันมีก าหนดช าระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่มี

สทิธใินการด าเนินการที่ช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มี

ข้อตกลงในการช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสินใหม่) ทั้งน้ีโดยไม่พิจารณาความสามารถของกิจการ

ในการช าระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่ และภาระผูกพันนั้นจัดประเภทเป็นหมุนเวียน  

หากก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึง

เป็นผลให้หน้ีสินน้ันกลายเป็นหน้ีสินที่จ่ายคืนเม่ือทวงถาม กิจการจัดประเภทหน้ีสินน้ันเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียน แม้ว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน เจ้าหน้ีตกลงที่

จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันทั้งที่ได้มีการละเมิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ กิจการต้องจัดประเภทหน้ีสินน้ีเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะเล่ือน 

การช าระหน้ีออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ดังกล่าว อย่างไรกต็ามหากภายในวัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน เพ่ือให้กจิการด าเนินการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไข ซ่ึงภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้

จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายช าระหน้ีคืนในทนัท ีกจิการจัดประเภทหน้ีสนินี้ เป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน  

ในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน เหตุการณ์

ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไขที่ไม่ต้องปรับปรุงงบการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง
12

 

1. มีการช าระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหน้ีสนิระยะยาวใหม่  

2. มีการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ  

                                                           
12

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรงุ 2558) เรื่อง เหตกุารณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
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3. เจ้าหน้ีผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้

กจิการด าเนินการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว  

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

กจิการต้องเปิดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ของรายการที่น าเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานของกจิการ 

รายละเอียดที่แสดงในการจัดประเภทย่อยขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้าที่ของจ านวนที่เกี่ยวข้องน้ัน กิจการต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกบัการจัดประเภทย่อย ซ่ึงการเปิดเผยรายการแต่ละรายการจะมีความแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น  

1. รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อก าหนดของ มาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

2. ลูกหน้ี ให้แยกแสดงเป็นลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้า และลูกหน้ีอื่น  

3. สินค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สนิค้าซ้ือมาเพ่ือขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สนิค้าระหว่างผลิต และสนิค้าส าเรจ็รูป  

4. ประมาณการหน้ีสิน ให้แยกแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 

และประมาณการหน้ีสนิอื่น และ  

5. ส่วนทุนของเจ้าของ และส ารองต่างๆ ให้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ เช่น ทุนที่ช าระแล้ว 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น และส ารองต่างๆ  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

1.  หุ้นทุนแต่ละประเภท ต้องเปิดเผย 

1.1  จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน  

1.2  จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่า และจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแต่ยังช าระ

ไม่เตม็มูลค่า  

1.3  ราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น หรือเปิดเผยว่าหุ้นไม่มีราคาตราไว้  

1.4  รายการกระทบยอดของจ านวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเร่ิมและวันสิ้นงวด  

1.5  สทิธ ิบุริมสทิธ ิและข้อจ ากดัของหุ้นทุนแต่ละประเภท ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการจ่ายปัน

ผลและการจ่ายคืนทุน  

1.6  หุ้นของกจิการที่ถือโดยกจิการหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของกจิการ และ  

1.7  หุ้นที่ส ารองไว้เพ่ือออกให้ตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุ้น  พร้อมเง่ือนไขและ

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้อง และ  

2. ค าอธบิายถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของส ารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้าของ  
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ในกรณีที่กิจการที่ไม่มีหุ้นทุน เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือทรัสต์ ต้องเปิดเผยข้อมูลซ่ึงเทยีบเท่ากับ

ข้อมูลที่ก  าหนดข้างต้น โดยให้แสดงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดส าหรับแต่ละรายการในส่วน

ของเจ้าของ ตลอดจนสทิธ ิบุริมสทิธ ิและข้อจ ากดัของส่วนได้เสยีของเจ้าของแต่ละประเภท  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) ต้องแสดงรายการ

เพ่ิมเติมจากส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ดังน้ี  

1.  ก าไรหรือขาดทุน  

2. ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม  

3. ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซ่ึงเป็นยอดรวมของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น  

ถ้ากิจการแสดงงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ส่วนของก าไรหรือขาดทุนต้องไม่แสดงใน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

นอกจากน้ี กิจการต้องแสดงรายการต่อไปน้ี เพ่ิมเติมจากส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เพ่ือเป็นการจัดสรรส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับงวด  

1. ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของ  

1.1  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม และ  

1.2  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  

2. ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับงวดที่เป็นของ  

2.1  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

2.2  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือในงบก าไรขาดทุน  

ส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมจ านวนเงิน

ส าหรับงวด ส าหรับรายการดังต่อไปนี้   

1. รายได้ (โดยแยกแสดงรายได้ดอกเบ้ีย ที่ค านวณโดยวิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง) 

2. ผลก าไรและขาดทุน จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด

จ าหน่าย 

3. ต้นทุนทางการเงิน 

4. ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (รวมถึงการกลับรายการ) ตามการรับรู้รายการส าหรับผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน (expected credit loss)  

5. ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมและกจิการร่วมค้าที่ใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

6. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกดิข้ึนจากความแตกต่างระหว่างราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทาง

การเงินที่เคยบันทึกไว้กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ (หากสินทรัพย์
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ทางการเงินได้รับการจัดประเภทใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) 

7. ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซ่ึงถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง

ก าไรหรือขาดทุน (หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทใหม่โดยเปล่ียนประเภทจากการ

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน) 

8. ค่าใช้จ่ายภาษี  

9. ยอดรวมของการด าเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงแสดงเป็นจ านวนเดียว 

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องแสดงรายการรายบรรทดัส าหรับจ านวนเงินส าหรับงวด ดังต่อไปนี้  

1. รายการของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ 2) โดยจัดประเภทตาม

ลักษณะรายการ และตามการจัดกลุ่มซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ก าหนดไว้ว่า 

1.1 จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง และ  

1.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่เฉพาะเจาะจง  

2. ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียโดย

แบ่งเป็นกลุ่มของรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ก าหนดไว้ว่า 

2.1 จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง และ 

2.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่เฉพาะเจาะจง 

กิจการต้องแสดงรายการเพ่ิมเติม (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ระบุในข้อ 1-2) หัวข้อเร่ือง 

และยอดรวมย่อยในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ถ้าการแสดงรายการเหล่าน้ันท าให้มี

ประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ  

เมื่อกจิการแสดงยอดรวมย่อยดังกล่าวข้างต้น ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้อง 

1. ประกอบด้วยรายการที่เป็นจ านวนเงินที่รับรู้และวัดมูลค่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

2. แสดงและก าหนดช่ือในลักษณะที่ท  าให้รายการที่เป็นยอดรวมย่อยดังกล่าวมีความชัดเจนและ

สามารถเข้าใจได้ 

3. มีความสม ่าเสมอกนัในแต่ละงวดที่รายงาน และ 

4. ไม่แสดงให้เด่นชัดไปกว่ายอดรวมย่อยและยอดรวมที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับการแสดงก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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กิจการต้องแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ที่เป็นการกระทบยอด

ส าหรับยอดรวมย่อย กับยอดรวมย่อยหรือยอดรวมที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

งบดังกล่าว 

เน่ืองจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณ์อื่นๆ ของกิจการ มีความแตกต่าง

ในเร่ืองของความถี่ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณ์ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเกิด

ความเข้าใจผลการด าเนินงานทางการเงินที่เกิดข้ึนและยังช่วยในการคาดหมาย ผลการด าเนินงาน 

ทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการมีการแสดงรายการแต่ละบรรทดัเพ่ิมเติมในงบก าไรขาดทุนและ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และการแก้ไขค าอธิบายที่ใช้และจัดเรียงล าดับรายการใหม่ หากการกระท า

ดังกล่าวจ าเป็นต่อการอธบิาย 

องค์ประกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณารวมถึงความมี

สาระส าคัญ ลักษณะและหน้าที่ของแต่ละรายการของรายได้และค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจ

มีการแก้ไขค าอธิบายเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากน้ี รายการ

รายได้และค่าใช้จ่ายจะน ามาหักกลบกนัไม่ได้  

กจิการต้องไม่แสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด  

กิจการต้องรับรู้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการส าหรับงวดในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรบังวด  

กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่น รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยกิจการอาจแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

1. แสดงยอดสทุธจิากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยกจิการต้องปันส่วนภาษีระหว่างรายการ

ที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง และรายการที่จะไม่

ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง   

2. แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงยอดที่เป็นยอดรวม ภาษีเงินได้

ที่เกี่ยวข้องกบัรายการน้ัน  

กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตัวอย่างเช่น ก าไรที่เกิดข้ึนจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซ่ึงจ านวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นก าไรที่ยังไม่
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เกดิขึ้นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน โดยก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นนั้นต้องหักออกจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นใน

งวดที่ก  าไรที่เกดิข้ึนจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในก าไรหรือขาดทุนเพ่ือหลีกเล่ียงการรวมรายการดังกล่าว

ซ า้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

นอกจากน้ี กิจการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในการแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้องแสดงรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหลังจากการ

ปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่เกี่ยวข้อง  

ขอ้มูลที่ตอ้งน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน  

ส าหรับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระส าคัญ กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจ านวนแยก

ส าหรับแต่ละรายการ โดยสถานการณ์ที่ท  าให้กิจการมีการเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายแยกแต่ละ

รายการ รวมถึง  

1. การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือการลดมูลค่าที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลค่าดังกล่าว  

2. การปรับโครงสร้างกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหน้ีสินที่ได้ต้ังไว้

ส าหรับต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าว  

3. การจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

4. การจ าหน่ายเงินลงทุน  

5. การด าเนินงานที่ยกเลิก  

6. การยุติของคดีทางกฎหมาย และ  

7. การกลับรายการประมาณการหน้ีสนิ  

กิจการต้องน าเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้การจัดประเภทตาม

ลักษณะหรือตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายภายในกจิการที่ให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และมีความเกี่ยวข้องมากกว่า โดย

กิจการอาจจัดประเภทย่อยค่าใช้จ่ายเพ่ือเน้นให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของผลการด าเนินงานทาง

การเงินซ่ึงอาจแตกต่างกนัในด้านความถี่ของการเกดิรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลก าไรหรือขาดทุน 

รายละเอยีดดังกล่าวกจิการเลือกน าเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามลักษณะหรือตามหน้าที่ กไ็ด้  

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแบบที่ 1 ตามวิธีลักษณะค่าใช้จ่าย ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังน้ี  

รายได้  X 

รายได้อื่น  X 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและ

งานระหว่างท า  

X 
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วัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป  X 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  X 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  X 

ค่าใช้จ่ายอื่น  X 

รวมค่าใช้จ่าย  (X) 

ก าไรก่อนภาษี  X 

 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแบบที่ 2  ตามวิธีหน้าที่ค่าใช้จ่าย หรือ วิธีต้นทุนขาย และ จัดประเภท

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่

เป็นดังน้ี  

รายได้  X 

ต้นทุนขาย  (X) 

ก าไรขั้นต้น  X 

รายได้อื่น  X 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (X) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (X) 

ค่าใช้จ่ายอื่น  (X) 

ก าไรก่อนภาษี  X 

 

โดยกิจการที่แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของค่าใช้จ่าย  

ซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ในการเลือกระหว่างวิธี

หน้าที่ค่าใช้จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้จ่ายข้ึนอยู่กับปัจจัยในอดีตและปัจจัยของอุตสาหกรรมรวมทั้งลักษณะ

ของกิจการ ทั้งสองวิธีช้ีให้เหน็ว่าต้นทุนเหล่านั้นอาจผันแปรกับปริมาณการขายหรือการผลิตโดยตรงหรือ

โดยอ้อมของกจิการ เน่ืองจากการน าเสนอแต่ละวิธมีีข้อดีส าหรับประเภทของกิจการที่แตกต่างกัน มาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารเลือกการน าเสนอที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องมากกว่า อย่างไรกต็าม

เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะค่าใช้จ่ายมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการ

จัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายตามลักษณะด้วย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ  

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

กจิการต้องน าเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของซ่ึงประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี  

1. ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด ซ่ึงแสดงจ านวนรวมที่จัดสรรให้แก่ส่วนของผู้เป็น

เจ้าของซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมแยกออกจากกนั  
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2. ส าหรับแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ ผลกระทบของการน านโยบายการบัญชีมา

ปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง และ  

3. ส าหรับองค์ประกอบแต่ละรายการของส่วนของเจ้าของ การกระทบยอดระหว่างยอดยกมา  

ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดให้เปิดเผยการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากก าไรหรือขาดทุน แต่ละ

รายการของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ รายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ  

ซ่ึงแสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของและ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสีย 

การควบคุม  

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ส าหรับแต่ละรายการของส่วนของเจ้าของ กิจการต้องแสดงการวิเคราะห์ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ในแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยกิจการต้องแสดงจ านวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในระหว่างงวดใน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งแสดงจ านวนเงิน

ปันผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกิจการระหว่างวันเร่ิมรอบระยะเวลา

รายงานกับวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสะท้อนให้เหน็การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ

ในระหว่างงวด และต้นทุนของรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการดังกล่าว การเปล่ียนแปลงโดยรวมใน

ส่วนของเจ้าของ ในระหว่างงวดที่เป็นตัวแทนของจ านวนรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงผลก าไร

และขาดทุนที่เกดิจากกิจกรรมของกิจการในระหว่างงวด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรายการการเปล่ียนแปลงที่เป็นผล

มาจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ (เช่น การลงทุนเพ่ิม การซ้ือคืนหุ้นทุนของกิจการ 

และการจ่ายปันผล)  

งบกระแสเงินสด  

ข้อมูลกระแสเงินสดช่วยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด

และรายการเทยีบเท่าเงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการแก่ผู้ใช้งบการเงิน  ซ่ึงมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนดข้อบังคับในการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

โครงสรา้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งประกอบดว้ย  

1. การแสดงข้อมูลเกี่ยวกบัเกณฑก์ารจัดท างบการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิการใช้  

2. เปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดใน 

งบการเงิน และ  

3. ให้ข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ 

การท าความเข้าใจงบการเงินเหล่านั้น  
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นอกจากน้ีกจิการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เป็นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะ 

ท าได้ในทางปฏบัิติ โดยการก าหนดลักษณะที่เป็นระบบน้ัน กิจการต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อความเข้าใจ

ได้และการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงิน โดยแต่ละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามีการน าเสนอ) งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด กจิการต้องมีการอ้างองิถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน  

ตัวอย่างของการเรียงล าดับอย่างเป็นระบบหรือการจัดกลุ่มของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง 

1. การให้ความส าคัญกบัขอบเขตของกจิกรรมที่กจิการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจได้ของ

ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินของกิจการมากที่สุด เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล

กจิกรรมด าเนินงานบางกจิกรรมเข้าด้วยกนั 

2. การจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่วัดมูลค่าคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เช่น สินทรัพย์ที่วัดด้วย

มูลค่ายุติธรรม หรือ 

3. การจัดล าดับตามล าดับการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและ

งบแสดงฐานะการเงิน เช่น 

3.1 ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

3.2 นโยบายการบัญชีส าคัญที่กจิการใช้  

3.3 ข้อมูลประกอบส าหรับรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด โดยจัด

เรียงล าดับตามงบการเงินและตามล าดับของแต่ละรายการที่น าเสนอในงบการเงินน้ัน และ 

3.4 การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงรวมถึง หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงยัง

ไม่ได้รับรู้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์และ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกจิการ  

กจิการอาจแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท างบการเงิน และ

นโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิการเลือกใช้ แยกไว้เป็นอกีส่วนหน่ึงของงบการเงิน  

การเปิดเผยนโยบายการบญัชี  

กจิการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วย 

1.  เกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ใช้จัดท างบการเงิน
13

 และ  

                                                           

13 เกณฑห์รือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้จัดท างบการเงนิ (เช่น การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดมิ ราคาทุนปัจจุบนั มูลค่าสทุธทิี่

จะได้รับ มูลค่ายุตธิรรม หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื) เป็นสว่นส าคญัส าหรับกจิการที่จะแจ้งผู้ใช้งบการเงนิ เนื่องจาก

เกณฑด์งักล่าวที่กจิการใช้จัดท างบการเงินมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งบการเงนิ ดงันั้น ถ้า

กจิการใช้เกณฑก์ารวัดมูลค่าในงบการเงินมากกว่าหนึ่งเกณฑ ์เช่น กรณทีี่สนิทรัพย์บางประเภทมกีารตรีาคาใหม่ กจิการ

ต้องเปิดเผยให้เหน็ว่าสนิทรัพย์และหนี้สนิประเภทใดที่น าเกณฑก์ารวัดมูลค่าแต่ละเกณฑม์าใช้  
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2.  นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่กจิการเลือกใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจได้ในงบการเงินของกจิการ  

ในการตัดสินใจว่ากิจการควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบ้างน้ัน ฝ่ายบริหารของกิจการ จะ

พิจารณาว่าการเปิดเผยน้ันจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่ารายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสภาพการณ์ต่างๆ 

ได้สะท้อนให้เหน็ไว้ในผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงานอย่างไร แต่ละกิจการต้อง

พิจารณาลักษณะของการด าเนินงานและนโยบายการบัญชีของกิจการที่ผู้ใช้งบการเงินจะคาดหวังที่จะให้มี

การเปิดเผยส าหรับประเภทของกิจการน้ัน การเปิดเผยให้ทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้จะ

มีประโยชน์มากต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้น้ันเลือกจากทางเลือก

หลายทางที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเลือกวิธีมูลค่า

ยุติธรรมหรือวิธรีาคาทุนส าหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นต้น   

นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการบัญชีที่ส าคัญหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินอื่นเกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกิจการและผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวน

เงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารได้แก่  

1. สนิทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดหรือไม่  

2. ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์

ภายใต้สญัญาเช่าโอนไปให้แก่กจิการอื่นเมื่อใด  

3. โดยเน้ือหาของรายการแล้ว การขายสินค้าบางรายการถือเป็นข้อตกลงทางการเงินซ่ึง 

ไม่ก่อให้เกดิรายได้จากการขายหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)    คู่มืออธบิาย TAS 1 หน้า 32 

ตัวอย่าง การเปิดเผยเกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกจิการ 

 

 
แหล่งขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้เกี่ยวกับอนาคตและแหล่งที่มาที่ส าคัญอื่นของ

ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเสี่ยงอย่างมี

นัยส าคัญที่จะส่งผลให้มีการปรับปรุงที่มีสาระส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินภายในปี

บัญชีถัดไป ซ่ึงในกรณีดังกล่าวน้ีกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึง

รายละเอยีดทุกข้อ ดังน้ี  

1. ลักษณะของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ และ  

2. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงในการก าหนด

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินบางประเภท กิจการต้องใช้การประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้เพ่ือใช้ในการวัด

มูลค่า ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่มีต่อ

สินค้าคงเหลือ ประมาณการหน้ีสินซ่ึงผลของคดีความในอนาคตเป็นผลจากคดีความที่ยัง 

ไม่ยุติในปัจจุบัน และหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาว เช่น หน้ีสินเงินบ านาญ 
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การประมาณเหล่าน้ีอาศัยข้อสมมติต่างๆเกี่ยวกบัการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสด

หรืออตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปล่ียนแปลงทางด้านราคา

ในอนาคตซ่ึงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนอื่น  

ข้อมูลที่เปิดเผยน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ

อนาคตและที่มาของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ใช้ ลักษณะและระดับของข้อมูลที่ให้จะแตกต่างกัน

ตามลักษณะของข้อสมมติและสถานการณ์อื่นๆ ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างประเภทของการเปิดเผยที่กจิการจัดท า  

1. ลักษณะของข้อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่น  

2. ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้อสมมติ และประมาณการที่ใช้ใน การค านวณ 

รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวน้ัน  

3. การคล่ีคลายที่คาดไว้ของความไม่แน่นอนและช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ได้รับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป  

4. ค าอธบิายถึงการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว หาก

ความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่  

ส่วนทุน  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค์ นโยบาย และ

กระบวนการจัดการส่วนทุนของกจิการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของกิจการ 

ซ่ึงรวมถึงรายการต่อไปนี้   

1.1  ค าอธบิายสิ่งที่กจิการจัดการเป็นส่วนทุน  

1.2  เมื่อกจิการปฏบัิติตามข้อก าหนดจากภายนอกกจิการในเร่ืองเกี่ยวกบัส่วนทุน กจิการต้อง

เปิดเผยลักษณะของข้อก าหนดน้ัน และข้อก าหนดน้ันได้รวมเข้าเป็นการจัดการส่วนทุน

อย่างไร  

1.3  กจิการได้บรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับการจัดการส่วนทุนอย่างไร  

2.  ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งที่กิจการจัดการเป็นส่วนทุน กิจการบางแห่งถือว่าหน้ีสิน

ทางการเงินบางอย่าง (เช่น หุ้นกู้ด้อยสทิธบิางประเภท) เป็นส่วนหน่ึงของทุน กิจการบางแห่ง

ถือว่าส่วนของทุนไม่รวมองค์ประกอบบางอย่างของส่วนของเจ้าของ (เช่นองค์ประกอบที่เกิด

จากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด)  

3.  การเปล่ียนแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนของรายการตามข้อ 1 และ 2  

4.  ข้อเทจ็จริงว่ากิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ

หรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลา  

5.  เมื่อกิจการมิได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ กิจการ

ต้องเปิดเผยผลกระทบของการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดน้ัน  

เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืนทีจ่ดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ  



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธขิายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน กจิการต้องเปิดเผย (ถ้า

ไม่ได้เปิดเผยไว้ที่อื่นใด) ดังน้ี  

1. สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกบัจ านวนที่ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ  

2. วัตถุประสงค ์นโยบายและกระบวนการส าหรับการจัดการภาระผูกพันในการซ้ือคืนหรือ ไถ่ถอน

เคร่ืองมือทางการเงินเมื่อถูกก าหนดให้ท าโดยผู้ถือเคร่ืองมือ รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากรอบ

ระยะเวลาก่อนหน้านี้ ด้วย  

3. กระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพ่ือการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนเคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทน้ันๆ และ  

4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพ่ือการไถ่ถอนหรือ ซ้ือคืน

เคร่ืองมือทางการเงินก าหนดไว้อย่างไร  

การเปิดเผยเรือ่งอื่น  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินปันผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวันอนุมัติให้ออก 

งบการเงิน ซ่ึงในรอบระยะเวลาน้ีกจิการยังไม่ได้รับรู้เป็นรายการจัดสรรส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน พร้อมทั้ง

จ านวนเงินปันผลต่อหุ้น และจ านวนเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธชินิดสะสมซ่ึงไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน  

นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยเร่ืองต่อไปน้ีหากยังมิได้เปิดเผยไว้ที่ใดในข้อมูลเผยแพร่พร้อมกับ 

งบการเงิน  

1.  ภมูิล าเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ได้จดทะเบียนจัดต้ังกิจการ และที่

อยู่ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ หากแตกต่างไปจากที่อยู่จด

ทะเบียน)  

2.  ค าอธบิายลักษณะการด าเนินงานและกจิกรรมหลักของกจิการ  

3.  ช่ือของบริษัทใหญ่ และช่ือของบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสดุของกลุ่มกจิการ และ  

4.  กจิการที่มีอายุจ ากดั ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของกจิการ  
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