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ค าช้ีแจง 

เรือ่ง การจัดท างบการเงินตามเกณฑอื์่นทีม่ิใช่เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนือ่ง 
 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ค าช้ีแจงน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินตาม

เกณฑอ์ื่นที่มิใช่เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 25 ระบุไว้ว่า “งบการเงิน

ต้องจัดท าข้ึนตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะช าระบัญชี หรือหยุด

ประกอบธุรกจิ หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ หาก

จากการประเมินความสามารถของกจิการในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ท าให้ฝ่ายบริหารตระหนักว่ามีความ

ไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดที่อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยให้ทราบถึงความไม่

แน่นอนดังกล่าว ในกรณีทีง่บการเงินมิไดจ้ัดท าข้ึนตามหลกัการด าเนินงานต่อเนือ่ง กิจการต้องเปิดเผยถึง

ข้อเทจ็จริงน้ี พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบการเงินน้ัน และเหตุผลที่ไม่อาจถือได้ว่ากิจการเป็นกิจการที่

จะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองได้” และย่อหน้าที่ 26 ระบุไว้ว่า “ในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติ

เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการ ฝ่ายบริหารพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นเวลา

อย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงในแต่

ละกรณี ในกรณีที่กจิการมีการด าเนินงานที่มีก าไรในอดีตและมีความพร้อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการ

อาจสรุปได้ว่าการใช้หลักการด าเนินงานต่อเน่ืองในการน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ว โดยที่ไม่

จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด ในกรณีอื่นฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถ

ในการท าก าไรทั้งในปัจจุบันและจากการคาดหวังในอนาคต ก าหนดการช าระคืนหน้ีและแหล่งเงินทุนทดแทน

ที่เป็นไปได้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ว่าการใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการน าเสนองบการเงินน้ันมี

ความเหมาะสม” 

 นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 14 

ระบุไว้ว่า “กิจการตอ้งไม่จดัท างบการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารด าเนนิงานต่อเนือ่ง หากภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน ฝ่ายบริหารของกจิการต้ังใจที่จะช าระบัญชี หรือหยุดประกอบธุรกจิ หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริง

อื่นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกจิ” 
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 ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 12 

ระบุไว้ว่า “การด าเนินงานต่อเน่ือง คือ ข้อสมมติว่ากิจการจะยังคงด าเนินอยู่ต่อไปในอนาคต หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องวัดมูลค่ารายการที่รับรู้ในงบการเงินด้วยเกณฑ์ที่ต่างจากเกณฑ์ที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดไว้” 

 อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกิจการที่

เลือกใช้เกณฑอ์ื่นที่มิใช่เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงิน ค าช้ีแจงฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการบัญชีส าหรับกิจการที่เลือกใช้เกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองดังกล่าว ซ่ึง

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน การจัดประเภทรายการ การน าเสนองบการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

ขอ้ 1 ขอบเขต 

 ในการเลือกใช้เกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงิน กิจการต้อง

ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ หากกิจการประเมินว่าการใช้

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองไม่เหมาะสม และตามเง่ือนไขและสถานการณ์น้ันไม่อาจถือได้ว่ากิจการเป็น

กิจการที่จะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองได้ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ฝ่ายบริหารของกิจการต้ังใจที่จะช าระบัญชี 

หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุดประกอบ

ธุรกิจ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการดังกล่าวข้างต้นอาจเลือกถือ

ปฏบัิติตามแนวทางการบัญชีในค าช้ีแจงฉบับน้ี  

 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของกิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อย 12 

เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยระดับของการพิจารณาขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงในแต่ละกรณี 

ขอ้ 2 ก าหนดค านยิามไวด้งันี้  

2.1 มูลค่าหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยประมาณการ

จ านวนเงินของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือมูลค่าสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะได้รับ

จากการได้รับช าระหน้ีหรือจากขายสินทรัพย์น้ัน หักด้วยต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับ

ช าระหน้ีหรือขายสนิทรัพย์น้ัน 

2.2 มูลค่าหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่จะจ่าย หมายถึง การแสดงหน้ีสินด้วยมูลค่าที่จะต้องจ่ายคืนด้วย

จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือมูลค่าสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือ

ช าระหน้ีสนิโดยไม่ต้องคิดลด 
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ขอ้ 3 การวดัมูลค่า 

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ของกิจการ เช่น ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น เงินให้กู้ยืม 

สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ชีวภาพ เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และสนิทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น ด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่าหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะได้รับ

สทุธ ิแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการด้านหน้ีสินของกิจการ เช่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ประมาณการ

หน้ีสนิที่ต้องช าระ หน้ีสนิทางการเงิน หน้ีสนิอื่น รวมถึงหน้ีสนิที่ต้องปฏบัิติตามสัญญา เป็นต้น ด้วยมูลค่าหรือ

สิ่งตอบแทนอื่นที่จะจ่าย  

ทั้งน้ีผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่กจิการรับรู้รายการสนิทรัพย์และรายการหน้ีสินส าหรับ

การจัดท างบการเงินให้รับรู้เข้าก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

ขอ้ 4 การจดัประเภทรายการ 

กจิการต้องจัดประเภทรายการสนิทรัพย์และรายการหน้ีสนิทั้งหมดของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชี

ซ่ึงกจิการใช้เกณฑอ์ื่นที่มิใช่เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นรายการหมุนเวียน  

ขอ้ 5 การน าเสนองบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1) ข้อเทจ็จริงที่ท  าให้กิจการใช้เกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองในการจัดท างบการเงิน 

เช่น การหยุดประกอบธุรกจิ การช าระบัญชี หรือ การจดทะเบียนเลิกกจิการ เป็นต้น 

2) เหตุผลที่ไม่อาจถือได้ว่ากจิการเป็นกจิการที่จะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองได้ 

3) เกณฑท์ี่กจิการใช้ส าหรับการจัดท างบการเงิน 

4) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่กจิการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์และรายการหน้ีสินส าหรับการจัดท า

งบการเงิน 

5) กจิการต้องน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงิน เว้นแต่งบการเงิน ณ วันเลิก กิจการอาจเลือก

ไม่น าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ และเปิดเผยเหตุผลในการที่กจิการไม่น าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบ  

ขอ้ 6 การถอืปฏิบติั 

ค าช้ีแจงฉบับน้ีประกาศให้เป็นทางเลือกในการถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

รายงานในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กจิการอาจเลือกน าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกจิการเลือกถือปฏบัิติตามแนวทางการบัญชีในค าช้ีแจงฉบับน้ี

ส าหรับงวดก่อนวันถือปฏบัิติ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

***************** 


