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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  

การนาํเสนองบการเงิน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 1: Presentation of Financial Statements (Bound 

volume 2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงบทนาํ 5 ถึงบทนาํ 11   

ตัดบทนาํ 12 ถึงบทนาํ 19 ปรับปรุงย่อหน้าที่ 7 เพ่ิมย่อหน้าที่ 139ฐ ถึง 139ฒ และปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 

ถึง 140 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนด

ของกรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้)  

บทนาํ  

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  1 (ปรับปรุ ง  2557) เ ร่ือง  การนํ า เสนองบการเ งิน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน เป็น

ข้อกําหนดโดยรวมสําหรับการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและ

ข้อกาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับเน้ือหาที่ต้องแสดงในงบการเงิน  

บทนาํ 2 ถงึ 4  (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การเปลีย่นแปลงจากขอ้กาํหนดเดิม 

บทนาํ 5 ถงึ 7 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ป็นเจ้าของในส่วนของเจ้าของและกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

บทนาํ 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กาํหนดให้งบกาํไรขาดทุนแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มี

การรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน และให้นาํเสนอรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับรู้ ในกาํไร

หรือขาดทุนไว้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของด้วยกนักบัการเปล่ียนแปลงในส่วน

ของเจ้าของจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ ซ่ึงงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ประกอบด้วยกําไรหรือขาดทุน รายการอื่นของรายได้และค่าใช้จ่าย และผลกระทบจาก      

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยงบดังกล่าวยังสามารถเรียก

เป็นงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ 

1) การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของที่เกดิจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่

เป็นเจ้าของ (กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของจากรายการกับผู้เป็น

เจ้าของ) ให้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่

ไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลที่ดีขึ้ นโดย    

การรวมรายการที่มีลักษณะร่วมกนัและแยกรายการที่มีลักษณะแตกต่างกนัออกจากกนั 



  

5 

2) การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็น

รายได้และค่าใช้จ่ายให้แสดงในงบการเงินเดียว (งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) หรือในงบการเงินสองงบ (งบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากและ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น)  

3) รายการที่ถูกจัดกลุ่มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่ารายการดังกล่าว

สามารถที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ 

4) รายการดังต่อไปน้ีให้แสดงเป็นการจัดสรรส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ได้แก่ กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดที่เป็นของ 1) ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม และ 2) ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ และ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรับงวดที่เป็นของ 1) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม และ 2) ส่วนของผู้เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน – การปรบัปรุงการจัดประเภทใหม่และผลกระทบที่

เกีย่วขอ้งทางภาษี 

บทนาํ 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบ

แต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่ได้รวมข้อกาํหนดน้ี

ไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลทางภาษีดังกล่าว คือ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลทาง

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเหล่าน้ี เน่ืองจากองค์ประกอบต่าง ๆ มักมีอัตราภาษีที่

แตกต่างจากอัตราที่ใช้ในกาํไรหรือขาดทุน หากรายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นถูกแสดง

ด้วยยอดก่อนภาษี ภาษีที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนและรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่น้ันต้องแสดงแยกออกมาต่างหาก 

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหม่ที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น การปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ คือ จาํนวนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน ๆ

ซ่ึงถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน  โดยวัตถุประสงค์

ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คือ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผล

กระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนดังกล่าว 

บทนาํ 11 (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 12-16 (บทนาํเหล่าน้ีไม่ใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดเกณฑ์การนาํเสนองบการเงินที่จัดทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้ม่ันใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของ

กจิการและงบการเงินของกจิการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถงึข้อกาํหนดโดยรวมของ

การนาํเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับเน้ือหาที่ต้อง

แสดงในงบการเงิน  

 

ขอบเขต   

 

2      มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกาํหนดในการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และ 

การเปิดเผยสาํหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เน่ืองจากข้อกาํหนดดังกล่าวได้

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

ที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

(เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยังคงต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 15 ถึง 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบั

งบการเงินของทุกกิจการโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจการซ่ึงจาํเป็นต้องนาํเสนองบการเงินรวม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมี  

การประกาศใช้) และงบการเงินเฉพาะกจิการ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้นิยามที่เหมาะสมสาํหรับกิจการซ่ึงแสวงหากาํไรทั้งของภาครัฐและ 

ภาคธุรกจิ หากกจิการซ่ึงมีกจิกรรมที่ไม่แสวงหากาํไรในภาคธุรกจิหรือภาครัฐ นาํมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีไปใช้ กิจการดังกล่าวอาจจาํเป็นต้องดัดแปลงคาํอธิบายที่ใช้สาํหรับรายการบางบรรทัดใน 

งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่าน้ันด้วย 

6 ในทาํนองเดียวกัน กิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจ้าของตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) (เช่น กองทุนรวม) 

และกิจการซ่ึงทุนที่นาํมาลงทุนร่วมกันไม่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ (เช่น สหกรณ์) อาจจาํเป็นต้อง

ดัดแปลงการนาํเสนอส่วนได้เสยีของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 
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คํานยิาม   

7 คํานยิามทีใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

งบก า ร เ งิ นที่ จั ด ทํ า ข้ึ น เ พื่ อ

วัต ถุประสงค์ทั ่ว ไป  (ในที่ น้ี

หมายถงึงบการเงิน) 

หมายถงึ งบการเงินที่จัดทําข้ึนเพือ่สนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้บการเงินซ่ึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกรอ้งให้

กิจการจัด ทํารายงานที่ มีการดัดแปลงตาม  

ความตอ้งการขอ้มูลทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 

ไม่สามารถทาํไดใ้นทางปฏบัิติ หมายถงึ ไม่สามารถนําไปถือปฏิบัติแม้ว่ากิจการได้ใช ้ 

ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางที่จะนาํไป

ปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

หมายถงึ มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) มาตรฐานการบญัชี 

3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

4) การตีความมาตรฐานการบญัชี   

 

ความมสีาระสาํคัญ หมายถงึ        การละเวน้รายการทีเ่ป็นสาระสําคญัหรือการแสดง

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั หาก

รายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงิน โดยความมีสาระสําคญัข้ึนอยู่กบัขนาด

หรือลักษณะการละเว้นไม่แสดงข้อมูล  หรือ  

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริง ทีต่อ้งพจิารณา

จากสถานการณแ์วดลอ้ม ทั้งนี้ กิจการอาจใชข้นาด

หรือลกัษณะของรายการหรือองคป์ระกอบทั้งสอง

รายการร่วมกนัเป็นปัจจยัประกอบการพจิารณา 

ในการประเมินว่า การละเว้นไม่แสดงข้อมูลหรือ  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงสามารถมีอทิธพิล

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
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อย่างมีสาระสาํคัญหรือไม่ต้องพิจารณาจากลักษณะ

ต่างๆ ของผู้ใช้งบการเงินโดยกรอบแนวคิดสําหรับ  

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมี

การประกาศใช้) บทที่ 3 ระบุว่า ผู้ใช้งบการเงิน

ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้

เกี่ยวกบักจิกรรมทางธุรกจิและกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิ

และการบัญชีและมีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาข้อมูลที่มี

ความถูกต้องตามควรอย่างสมเหตุสมผล  

ดังน้ัน การประเมินจึงจาํเป็นต้องพิจารณาว่าวิธทีี่ผู้ใช้

งบการเงินคาดการณ์ถึงอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  

ทางเศรษฐกจิของตนได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

ประกอบดว้ย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเ ติมจากข้อมูลที่แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยก

ต่ า ง ห า ก  (ถ้า มี ก า ร นํ า เ ส น อ )  ง บแสด ง  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแส

เ งินสด  หมายเหตุประกอบงบการเ งินเ ป็น  

การอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่

นําเสนอในงบการเงินดงักล่าวและขอ้มูลเกี่ยวกบั

รายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู ้ใน  

งบการเงินทีน่าํเสนอ 

 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (รวมถึง การปรบัปรุง

การจดัประเภทรายการใหม่) ซ่ึงไม่อนุญาตใหร้บัรู ้

ในกําไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอ่ืน 

องค์ประกอบของกํา ไ รข าด ทุน เบ็ด เสร็จอื่ น 

ประกอบด้วย 

1) การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ (ดูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุ ง  2558) เ ร่ือง  ที่ ดิน  อาคารและ

อุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

2) การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ 

กําหนดไว้  (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(เม่ือมีการประกาศใช้))  

3) ผลกาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของการดาํเนินงานในต่างประเทศ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับที่  21 (ปรับปรุง2558) เ ร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลก เป ลี่ยน เ งิ นตร า ต่ า งประ เทศ ( เ ม่ื อ มี  

การประกาศใช้)) 

4) ผลกาํไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

เผื่ อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 

เร่ือง เงินลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทนุ)  

5) ส่วนของผลกาํไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจาก

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้))  

 

เจา้ของ 

 

หมายถงึ ผูถ้อืตราสารทีจ่ดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

กาํไรหรือขาดทุน หมายถงึ ผลรวมของรายได้หัก ค่าใช้จ่ าย  แต่ไม่รวม

องคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

การปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ 

หมายถงึ จํานวนที่เคยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน

งวดปัจจุบนัหรืองวดก่อน ๆ ซ่ึงถูกจัดประเภท

รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในงวด

ปัจจุบนั  

 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างงวด 

เ ป็นผลมาจากรายการและเหตุการณ์อ่ืน  ๆ 

นอกจากการเปลีย่นแปลงที่เป็นผลมาจากรายการ

กับเจ้าของจากความสามารถในฐานะที่ เ ป็น

เจา้ของ 



  

10 

กํ า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ร ว ม  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย

องค์ประกอบทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุน และกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

8 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะกาํหนดให้ใช้คาํว่ากาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไรหรือขาดทุน 

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แต่กิจการอาจใช้คําอื่นเพ่ืออธิบายแทนได้ หากคําดังกล่าว 

มีความหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้คาํว่ากาํไรสทุธเิพ่ืออธบิายคาํว่ากาํไรหรือขาดทุน 

8ก คาํจาํกัดความดังต่อไปน้ีได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

สาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และได้นาํมาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ในความหมายเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 

8ก.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน ที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน (อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการ

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

8ก.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กําหนดให้กิจการมีภาระผูกพันที่ จะนําส่งสินทรัพย์สุทธ ิ

ตามสดัส่วนให้แก่คู่สญัญาอกีฝ่ายเม่ือครบกาํหนดชาํระและถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

(อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

งบการเงิน  

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน   

9 งบการเงินเป็นการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมี 

แบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

กระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่ม

ต่างๆ นอกจากน้ี งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับมอบหมาย 

ให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินให้ข้อมูลทุกข้อ

ดังต่อไปน้ีเกี่ยวกบักจิการ 

9.1 สนิทรัพย์ 

9.2 หน้ีสนิ 

9.3 ส่วนของเจ้าของ 

9.4 รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถงึผลกาํไรและขาดทุน 

9.5 เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็น

เจ้าของ   

9.6 กระแสเงินสด 
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ข้อมูลเหล่าน้ีและข้อมูลอื่นที่ เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยผู้ใช้งบการเงิน 

ในการคาดการณ์เกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแน่นอนที่กิจการจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดใน

อนาคตของกจิการ 

งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์  

10 งบการเงินฉบบัสมบูรณป์ระกอบดว้ย 

10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 

10.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบังวด 

10.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสําหรบังวด 

10.4 งบกระแสเงินสดสําหรบังวด 

10.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั ขอ้มูลที่

ใหคํ้าอธิบายอ่ืน 

10.5ก.ขอ้มูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่38 และ 38ก และ 

10.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน เมื่อกิจการไดน้ํานโยบายการบญัชี

ใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงั หรือการปรบัยอ้นหลงัรายการในงบการเงิน หรือเมือ่กิจการ

มีการจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงินตามย่อหนา้ที ่40ก - 40ง  

กิจการอาจจะใชช่ื้ออ่ืนสําหรบังบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

ตวัอย่างเช่น กิจการอาจจะใชช่ื้อ “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” 

10ก กิจการอาจแสดงงบเดียวที่รวมงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือแสดงกําไร

หรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแยกออกเป็นสองส่วน  โดยตอ้งนําเสนอส่วนของ

กําไรหรือขาดทุนก่อนและตามดว้ยส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กิจการอาจแสดงส่วน

ของกําไรขาดทุนไวใ้นงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก โดยหากเป็นเช่นนั้น งบกําไร

ขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตอ้งแสดงทนัทีก่อนงบที่นําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงตอ้ง 

ตั้งตน้ดว้ยกําไรหรือขาดทุน 

11 กิจการต้องนําเสนองบการเงินทั้ งหมดในงบการเงินฉบับสมบูรณ์โดยให้ความสําคัญ 

อย่างเท่าเทียมกนั 

12 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

13 กิจการหลายแห่งได้มีการนําเสนอการทบทวนทางด้านการเงินของฝ่ายบริหารเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่รวม 

อยู่ในส่วนหน่ึงของงบการเงิน เพ่ือพรรณนาและอธบิายถึงองค์ประกอบหลักของผลการดาํเนินงาน 

ทางการเงิน ฐานะการเงินของกิจการ และความไม่แน่นอนที่สาํคัญซ่ึงกิจการเผชิญอยู่ รายงาน

ดังกล่าวอาจรวมถงึการทบทวนเกี่ยวกบั 

13.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

ในสภาวะแวดล้อมที่กจิการดาํเนินงานอยู่ การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ 
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นโยบายการลงทุนของกิจการเพ่ือดาํรงและส่งเสริมการดาํเนินงาน รวมถึงนโยบายการจ่าย

ปันผล 

13.2 แหล่งเ งินทุนของกิจการ และอัตราส่วนระหว่างหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของตาม 

ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และ 

13.3 ทรัพยากรของกิจการซ่ึงไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

14 กิจการหลายแห่งยังนําเสนอรายงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เช่น รายงานเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม และงบมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมซ่ึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

มีสาระสาํคัญ และเม่ือพิจารณาว่าพนักงานเป็นกลุ่มผู้ใช้งบการเงินที่สาํคัญ รายงานที่นําเสนอ

นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอ้พจิารณาโดยทัว่ไป  

การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  

15  งบการเงินตอ้งแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ

โดยถูกตอ้งตามที่ควร การแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรคือการเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม

ของผลกระทบของรายการ เหตุการณอ่ื์นๆ และสถานการณต่์างๆ ตามคํานิยามและเกณฑ ์

การรบัรูร้ายการสินทรพัย ์หนี้ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ที่กําหนดไวใ้นกรอบแนวคิดสาํหรับ 

การรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้ การนาํเสนองบการเงินซ่ึง

ไดถ้ือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมให้

เหมาะสมแก่กรณีถอืว่างบการเงินนั้นนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

16 งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งเปิดเผยถึงการถือปฏิบติั 

ตามมาตรฐานดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชดัเจนโดยไม่มีเงือ่นไข กิจการ

ตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินไดจ้ัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถา้งบการเงิน

ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําข้ึนตามขอ้กําหนดทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

17 ในสถานการณเ์กอืบทั้งหมด งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรกต่็อเม่ืองบการเงินน้ัน

ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกจิการยังต้องถอืปฏบิัติในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

17.1 เลือกและนาํนโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงได้กาํหนดลาํดับช้ันของแนวทางปฏบิัติที่บังคับใช้

ในการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีของฝ่ายบริหารในกรณีที่ ไม่มีมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินกาํหนดไว้เป็นการเฉพาะสาํหรับรายการน้ันๆ 

17.2 นาํเสนอข้อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

เช่ือถอืได้ เปรียบเทยีบกนัได้ และเข้าใจได้ 
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17.3 เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณทีี่การปฏบิัติตามข้อกาํหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์

อื่นๆ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

กจิการ 

18 การเปิดเผยนโยบายการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ 

การจัดทําคําอธิบายเกี่ยวกบันโยบายการบญัชีที่ไม่เหมาะสมที่กิจการใช ้ไม่ทําใหน้โยบาย 

การบญัชีนั้นเหมาะสมข้ึนมาได ้ 

19 ในสถานการณซ่ึ์งยากที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีขอ้สรุปว่าการปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําให้ผูใ้ชง้บการเงิน 

เกิดความเขา้ใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุใหง้บการเงินขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องงบการเงิน

ตามที่กําหนดในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)(เมื่อมี    

การประกาศใช)้  กิจการตอ้งไม่ปฏิบติัตามขอ้กําหนดนั้น และตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดที่ระบุ

ในย่อหนา้ที่ 20 ในกรณีที่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)(เมือ่

มีการประกาศใช)้ ทีบ่งัคบัใชที้เ่กีย่วขอ้งกําหนดหรือไม่มีขอ้หา้มการไม่ปฏิบติัตามดงักล่าว 

20 ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบติัตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ตามที่ระบุไวใ้น 

ย่อหนา้ที ่19 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

20.1 ขอ้สรุปของฝ่ายบริหารที่ว่า งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

20.2 ขอ้ความที่แสดงว่ากิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการถือ

ปฏิบติั ยกเวน้เรื่องที่กิจการจําตอ้งไม่ปฏิบติัตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เพือ่ใหง้บการเงินแสดงขอ้มูลถูกตอ้งตามทีค่วร 

20.3 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่กิจการไม่ปฏิบติัตาม ลกัษณะของ  

การไม่ถือปฏิบติั รวมถึงการปฏิบติัที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดสําหรบั 

การไม่ปฏิบติัตาม เหตุผลที่หากปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

แลว้จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากในสถานการณ์ต่างๆ จนเป็นเหตุให ้

งบการเงินขัดแยง้กบัวตัถุประสงค์ที่กําหนดในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้  และวิธีปฏิบติัที่กิจการเลือกใช ้

และ 

20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อ

รายการแต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบติัตามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรบัแต่ละงวดทีมี่การนาํเสนอนั้น 

21 กรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใด 

ในงวดก่อนแลว้ส่งผลต่อจํานวนเงินที่รบัรูใ้นงบการเงินงวดบญัชีปัจจุบนั กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลตามทีก่ําหนดในย่อหนา้ที ่20.3 และ 20.4 
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22 ตัวอย่างของการใช้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21 ได้แก่ กจิการไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ  

การวัดการเปล่ียนแปลงมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ ในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

23 ในสถานการณซ่ึ์งยากที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีขอ้สรุปว่าการปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินเกิด

ความเขา้ใจผดิอย่างมากจนเป็นเหตุใหง้บการเงินขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องงบการเงินตามที่

กําหนดในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมี           

การประกาศใช)้ แต่กรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558)(เมื่อมี

การประกาศใช)้ ที่บงัคบัใชที้่เกีย่วขอ้งไม่อนุญาตใหมี้การไม่ถือปฏิบติัตามขอ้กําหนดดงักล่าว 

ถา้เป็นเช่นนั้น กิจการตอ้งใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดความเขา้ใจผิดซ่ึงเกิดจาก   

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

23.1 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่มีปัญหา ลกัษณะของขอ้กําหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ฝ่ายบริหารของกิจการเห็นว่า 

การปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทําให้เ กิด 

ความเข้าใจผิดอย่างมาก จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแยง้กับวัตถุประสงค์ของ 

งบการเงินตามที่กําหนดในกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 

2558)(เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

23.2 การปรบัปรุงแต่ละรายการในงบการเงินสําหรบัแต่ละงวดที่มีการนําเสนอซ่ึงฝ่าย

บริหารของกิจการเห็นว่าจําเป็นเพือ่ใหง้บการเงินนาํเสนอขอ้มูลถูกตอ้งตามทีค่วร 

24 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 19 ถึง 23 การแสดงข้อมูลในงบการเงินจะถือว่า

ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินเม่ือข้อมูลที่แสดงน้ันมิได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

รายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสภาพการณ์อื่นที่ข้อมูลน้ันนาํเสนอหรือคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 

จะนาํเสนอ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ในการพิจารณาว่า 

การปฏิบัติตามข้อกาํหนดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทาํให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ 

งบการเงินที่กาํหนดไว้ในกรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมี

การประกาศใช้) ฝ่ายบริหารของกจิการพิจารณาทุกเร่ืองดังต่อไปน้ี 

24.1 สาเหตุที่กจิการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ภายใต้สถานการณน้ั์นๆ และ 

24.2 สถานการณ์ของกิจการมีความแตกต่างอย่างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่นที่สามารถ

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ันได้ หากกจิการอื่นซ่ึงอยู่ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกบัสถานการณ์ของกจิการสามารถปฏบิัติตามข้อกาํหนดดังกล่าวได้ 

มีข้อสนันิษฐานไว้ก่อนว่าการที่กจิการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินย่อมจะไม่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเกดิความเข้าใจผิดมากจนเป็นเหตุให้การปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงิน
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ตามที่กาํหนดในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมี  

การประกาศใช้)  

การดําเนนิงานต่อเนือ่ง  

25 ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนือ่งของกิจการ งบการเงินตอ้งจัดทําข้ึนตามเกณฑก์ารดําเนินงานต่อเนือ่ง เวน้แต่

ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะชําระบญัชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้

จริงอ่ืนใดนอกเหนือจากชําระบญัชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ หากจากการประเมินความสามารถ

ของกิจการในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทําใหฝ่้ายบริหารตระหนกัว่ามีความไม่แน่นอน

อย่างมีสาระสําคญัเกี่ยวกบัเหตุการณ ์หรือสถานการณใ์ดที่อาจทําใหเ้กิดความสงสยัอย่างมี

นยัสําคญัเกีย่วกบัความสามารถในการดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผย

ใหท้ราบถึงความไม่แน่นอนดงักล่าว ในกรณีที่งบการเงินมิไดจ้ัดทําข้ึนตามหลกัการดําเนินงาน

ต่อเนื่อง กิจการตอ้งเปิดเผยถึงขอ้เท็จจริงนี้  พรอ้มทั้งเกณฑที์่ใชใ้นการจัดทํางบการเงินนั้น 

และเหตุผลทีไ่ม่อาจถอืไดว่้ากิจการเป็นกิจการทีจ่ะดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่งได ้

26 ในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ยวกับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ฝ่ายบริหาร

พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงในแต่ละกรณี ในกรณีที่กิจการมี  

การดาํเนินงานที่มีกาํไรในอดีตและมีความพร้อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจสรุปได้ว่า

การใช้หลักการดําเนินงานต่อเน่ืองในการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ว โดยที่ไม่

จาํเป็นต้องวิเคราะห์ในรายละเอยีด ในกรณีอื่นฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกบั

ความสามารถในการทาํกาํไรทั้งในปัจจุบันและจากการคาดหวังในอนาคต กาํหนดการชาํระคืนหน้ี

และแหล่งเงินทุนทดแทนที่เป็นไปได้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ว่าการใช้เกณฑ์การดําเนินงาน

ต่อเน่ืองในการนาํเสนองบการเงินน้ันมีความเหมาะสม 

เกณฑค์งคา้ง   

27 กิจการตอ้งจดัทํางบการเงินตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลกระแสเงินสด 

28 เม่ือใช้เกณฑ์คงค้างในการจัดทาํงบการเงิน กิจการรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย (องค์ประกอบของงบการเงิน) เม่ือรายการเหล่าน้ันเป็นไปตาม 

คํานิยามและเกณฑ์การรับรู้ รายการตามที่กําหนดไว้ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรงุ 2558)(เม่ือมีการประกาศใช้) 
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ความมีสาระสําคญัและการนาํเสนอดว้ยยอดรวม 

29 รายการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ละประเภทที่มีสาระสําคญัตอ้งแยกแสดงในงบการเงิน

รายการที่มีลกัษณะหรือหนา้ที่ไม่คลา้ยคลึงกนัแต่ละรายการตอ้งแยกแสดงในงบการเงิน 

เวน้แต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสําคญั 

30 งบการเงินเป็นผลของการประมวลรายการหรือเหตุการณ์อื่นจาํนวนมากที่ได้รวมเป็นประเภทตาม

ลักษณะหรือหน้าที่ของรายการน้ันๆ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท

รายการค้าคือ การนาํเสนอข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้ว ซ่ึงปรากฏอยู่ในแต่ละรายการใน 

งบการเงิน รายการแต่ละรายการที่ไม่มีสาระสาํคัญให้นําไปรวมกับรายการอื่นเพ่ือนําเสนอใน 

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรกต็าม รายการที่ไม่มีสาระสาํคัญพอ        

ที่จะแยกแสดงต่างหากในงบการเงิน อาจมีสาระสาํคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงต่างหากในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

31 กิจการไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินหากข้อมูลน้ันไม่มีสาระสาํคัญ 

การหกักลบ   

32 กิจการตอ้งไม่นาํสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน หรือรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย มาหกักลบกนั นอกจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมีขอ้กําหนดหรืออนุญาตใหห้กักลบได ้

33 กิจการแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน และรายได้และค่าใช้จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรืองบแสดงฐานะการเงินหรืองบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก  

(ถ้ามีการนําเสนอ) จะทําให้เปล่ียนความสามารถของผู้ใช้งบการเงินในการเข้าใจรายการ 

เหตุการณ์อื่นๆ หรือสภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ นและการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของ

กจิการ เว้นแต่การหักกลบน้ันจะสะท้อนถึงสาระของรายการหรือสภาพการณ์น้ัน การวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถือเป็นการหักกลบรายการ เช่น การแสดงสินค้า

คงเหลือสทุธจิากค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย และลูกหน้ีสทุธจิากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู เป็นต้น 

34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) นิยาม 

คาํว่ารายได้ และกาํหนดให้กจิการวัดมูลค่ารายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่

ค้างรับหักด้วยส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณซ้ือจ่ายคืนภายหลังที่กิจการอนุญาตให้มี

กจิการอาจมีรายการอื่นๆ ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นกจิกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการดาํเนินงานตามปกติ

ธุรกจิ แต่เป็นรายการที่มักเกดิขึ้นควบคู่ไปกบักจิกรรมหลักที่ก่อให้เกดิรายได้ กจิการแสดงผลของ

รายการเหล่าน้ันโดยการหักกลบรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้ นจากรายการเดียวกัน     

หากการแสดงยอดสทุธิในลักษณะน้ีจะช่วยสะท้อนให้เหน็สาระของรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 
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34.1 กจิการแสดงผลกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน

และสนิทรัพย์ดาํเนินงาน โดยนาํมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั

การจาํหน่ายหักจากจาํนวนเงินที่ได้รับจากการจาํหน่าย  

34.2 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงมีการรับรู้ ตามข้อกําหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 

และสินทรพัย์ทีอ่าจเกิดข้ึน(เม่ือมีการประกาศใช้) และกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจาก

บุคคลที่สามภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา (เช่น ข้อตกลงในการรับประกันจากผู้ขาย)     

อาจแสดงสทุธจิากเงินชดเชยที่เกี่ยวข้อง 

35 นอกจากน้ี ให้กจิการแสดงผลกาํไรและขาดทุนที่เกดิจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั

ตามเกณฑ์สุทธิ เช่น ผลกาํไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือผลกาํไร

และขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือค้า อย่างไรกต็าม หากผลกาํไรและ

ขาดทุนดังกล่าวมีสาระสาํคัญให้กจิการแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 

ความถีใ่นการรายงาน 

36 กิจการตอ้งนําเสนองบการเงินฉบบัสมบูรณ ์(รวมทั้งขอ้มูลเปรียบเทียบ) อย่างนอ้ยปีละครั้ง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้กิจการนําเสนอ 

งบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชียาวกว่าหรือสั้นกว่าหนึ่งปี กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เพิม่เติมสําหรบัแต่ละงวดในงบการเงินดงัต่อไปนี้   

36.1 เหตุผลในการใชง้วดทีย่าวกว่าหรือสั้นกว่าหนึง่ปี และ 

36.2 ขอ้เท็จจริงที่ว่าจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบ

กนัไดท้ั้งหมด 

37  โดยปกติ กิจการจะจัดทาํงบการเงินขึ้นอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับรอบระยะเวลาหน่ึงปี อย่างไรกต็าม 

ในทางปฏิบัติกิจการบางแห่งเลือกที่จะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามการปฏบิัติดังกล่าว  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ  

ขอ้มลูเปรียบเทียบขัน้ต่ํา 

38 หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิไดอ้นุญาตหรือกําหนดเป็นอย่างอ่ืน กิจการตอ้ง

เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนสําหรับทุกรายการที่แสดงจํานวนเ งินใน 

งบการเงินงวดปัจจุบนั กิจการต้องรวมข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นข้อมูลเชิงบรรยายและ

พรรณนา หากขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถเขา้ใจงบการเงินของงวดปัจจุบนั 

38ก  กิจการตอ้งเเสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างนอ้ยสองงบ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนอย่างนอ้ยสองงบ งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากอย่างนอ้ยสองงบ (ถา้มี 
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การนําเสนอ) งบกระแสเงินสดอย่างนอ้ยสองงบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

อย่างนอ้ยสองงบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

38ข  ในบางกรณี ข้อมูลเชิงพรรรนาในงบการเงินงวดก่อนๆ ยังต่อเน่ืองเกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น กจิการเปิดเผยรายละเอยีดของข้อพิพาททางกฎหมายในงวดปัจจุบัน โดยที่ผลของคดี

ยังมีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่สิ้นสดุ ในขณะน้ี ผู้ใช้ 

งบการเงินได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลางวดก่อนและจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัขั้นตอนที่ได้ดาํเนินการในระหว่างงวดเพ่ือให้

ความไม่แน่นอนน้ันหมดไป  

ขอ้มลูเปรียบเทียบเพ่ิมเติม 

38ค กจิการอาจแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบเพ่ิมเติมจากข้อมูลเปรียบเทยีบขั้นตํ่าตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ตราบเท่าที่ข้อมูลได้รับการจัดทาํให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ข้อมูลเปรียบเทยีบน้ีอาจประกอบด้วยงบการเงินจาํนวนหน่ึงหรือมากกว่าตามที่ระบุใน

ย่อหน้าที่ 10 แต่ไม่จาํเป็นต้องประกอบด้วยชุดของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ เม่ือเป็นไปตามกรณี

เช่นว่าน้ี กจิการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกบังบเพ่ิมเติมเหล่าน้ัน 

38ง  ตัวอย่าง กิจการอาจนําเสนองบงวดที่สามของงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(โดยนาํเสนองวดปัจจุบัน งวดก่อน และงวดที่จะเปรียบเทยีบเพ่ิมเติมอกีหน่ึงงวด) อย่างไรกต็าม 

กิจการไม่จําเป็นต้องนําเสนองบงวดที่สามของงบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด หรือ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเปรียบเทียบ (เช่น งบการเงินเปรียบเทียบเพ่ิมเติม) 

ทั้งน้ี กิจการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับ 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่นาํเสนอเพ่ิมเติม 

39–40  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีการปรบังบการเงินยอ้นหลงั หรือการจดัประเภทรายการใหม่ 

40ก  กิจการตอ้งนาํเสนองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อนเพิม่เติมจากงบการเงิน

เปรียบเทียบขั้นตํา่ตามย่อหนา้ที ่38ก ถา้ 

40ก.1 กิจการนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงั ปรบัยอ้นหลงัรายการใน 

งบการเงิน หรือจดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน และ 

40ก.2 การนํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงั การปรบังบการเงินยอ้นหลงั หรือ

การจัดประเภทรายการใหม่มีผลกระทบอย่างเป็นมีสาระสําคัญต่อข้อมูลใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน 

40ข ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 40ก กจิการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินจํานวนสามงบ  

ณ วันที่ 

40ข.1 สิ้นงวดปัจจุบัน 
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40ข.2 สิ้นงวดก่อน และ 

40ข.3 ต้นงวดก่อน 

40ค  เม่ือกจิการต้องนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมตามย่อหน้าที่ 40ก กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล

ตามย่อหน้าที่ 41-44 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้)  อย่างไร     

กต็าม กจิการไม่จาํเป็นต้องแสดงหมายเหตุประกอบการเงินที่เกี่ยวข้องกบัยอดคงเหลือยกมาใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน  

40ง วันที่ของยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นวันที่ ณ วันต้นงวดของงวดก่อน โดย

ไม่คาํนึงถึงว่างบการเงินของกิจการจะแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสาํหรับงวดก่อนๆ หรือไม่ (ตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 38ค)   

41 หากกิจการมีการแกไ้ขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตอ้งจัด

ประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย เว ้นแต่การจัดประเภทใหม่  

ไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบ

ใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

41.1 ลกัษณะของการจดัประเภทใหม่ 

41.2 จํานวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภททีถู่กจดัประเภทใหม่ และ 

41.3 เหตุผลในการจดัประเภทใหม่ 

42 หากกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติที่จะจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามา

เปรียบเทียบใหม่ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

42.1 เหตุผลทีไ่ม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่ของจํานวนดงักล่าวได ้และ 

42.2 ลกัษณะของรายการปรบัปรุงหากมีการจดัประเภทรายการใหม่ 

43 การทาํให้ข้อมูลในงบการเงินแต่ละงวดเปรียบเทยีบกนัได้ดีย่ิงขึ้นจะมีประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประเมินแนวโน้มของข้อมูลทางการเงินเพ่ือ

การคาดการณ ์ในบางสถานการณก์จิการไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะนาํข้อมูลงวดก่อนมาจัด

ประเภทใหม่เพ่ือเปรียบเทยีบกับข้อมูลในงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจไม่ได้เกบ็

ข้อมูลในงวดก่อนในลักษณะที่ทาํให้กิจการสามารถจัดประเภทรายการใหม่ได้ และอาจไม่สามารถ

ทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะสร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้ 

44 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้) ได้กาํหนดวิธกีารปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทยีบ

เม่ือกจิการเปล่ียนนโยบายการบัญชี หรือแก้ไขข้อผดิพลาด 

ความสมํา่เสมอในการนาํเสนอ  

45 กิจการตอ้งนาํเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลกัษณะเดียวกนัในทุกงวด ยกเวน้

กรณีใดกรณีหนึง่ดงัต่อไปนี้  
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45.1 ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะการดําเนินงานของกิจการหรือ

การทบทวนงบการเงินแลว้เป็นที่ชดัเจนว่าการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ 

ในงบการเงินแบบใหม่จะทําให้การนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

โดยคํานึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่กําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เ รื่อง นโยบายการบัญชี         

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหมี้การเปลีย่นแปลงการนาํเสนองบการเงิน 

46 ตัวอย่าง การซ้ือหรือขายกจิการที่มีนัยสาํคัญหรือการทบทวนการนาํเสนองบการเงินของกจิการอาจ

ช้ีให้เห็นว่างบการเงินน้ันจําเป็นต้องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม กิจการจะเปล่ียนแปลง    

การนําเสนองบการเงินได้ก็ต่อเม่ือการนําเสนอที่ เปล่ียนไปน้ันให้ข้อมูลที่ เ ช่ือถือได้และมี 

ความเกี่ยวข้องมากขึ้นกบัการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน และการนาํเสนอในรูปแบบใหม่น้ันยังคง

ใ ช้ ต่อไปเ พ่ือใ ห้งบการเ งินสามารถนํามาเป รียบเทียบกันไ ด้  เ ม่ือ มีการเป ล่ียนแปลง 

การนาํเสนองบการเงิน กจิการจัดประเภทข้อมูลที่นาํมาเปรียบเทยีบใหม่ตามย่อหน้าที่ 41 และ 42 

โครงสรา้งและเนื้ อหา   

ความนาํ   

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้เปิดเผยข้อมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามีการนาํเสนอ) และงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลรายการอื่นๆในงบการเงินดังกล่าว

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง      

งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้กาํหนดเร่ืองเกี่ยวกบัการนาํเสนอข้อมูลกระแสเงินสด 

48 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีบางคร้ังใช้คาํว่า “การเปิดเผย” ในความหมายกว้าง โดยมีความหมาย

ครอบคลุมถึงรายการที่นาํเสนอในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลยังได้มีการกาํหนดไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหรือมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นๆมีข้อกาํหนดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะทาํไว้ใน

งบการเงิน 

การระบุช่ืองบการเงิน  

49 งบการเงินตอ้งมีการระบุช่ือไวอ้ย่างชดัเจนและแยกออกจากขอ้มูลอ่ืนที่นําเสนออยู่ในเอกสาร

เผยแพร่ชดุเดียวกนั 

50 มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏบิัติกบังบการเงินเท่าน้ัน โดยไม่ถือปฏบิัติกบัข้อมูลอื่นที่

นาํเสนอในรายงานประจาํปี เอกสารที่ย่ืนตามข้อบังคับหรือเอกสารอื่น ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งสาํคัญที่

ผู้ใช้งบการเงินสามารถแยกข้อมูลที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจากข้อมูล

อื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินแต่ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดเหล่าน้ัน 
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51 กิจการตอ้งระบุช่ือส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วน

อย่างชัดเจน และยังต้องแสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ อย่างเด่นชัด ซ่ึงจะแสดงซ้ํากันได ้         

ถา้การแสดงซ้ํานั้นทําใหเ้กิดความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

51.1 ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอ่ืนที่เป็นการระบุและการเปลี่ยนแปลงใน

ขอ้มูลดงักล่าวจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

51.2 การระบุว่างบการเงินนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเป็นงบการเงินของ 

กลุ่มกิจการ 

51.3 วันที่ ส้ินรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมงบการเงินหรือ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

51.4 สกุลเงินที่ใชร้ายงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เมือ่

มีการประกาศใช)้ และ 

51.5 จํานวนหลกัทีใ่ชใ้นการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 

52 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 51 สามารถปฏบิัติได้โดยการแสดงหัวเร่ืองของหน้างบการเงิน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หัวเร่ืองย่อของสดมภ์ และอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกนั กจิการต้องใช้ดุลยพินิจใน

การตัดสินใจว่าวิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนําเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น งบการเงิน 

ที่นําเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์มักไม่แสดงข้อมูลแยกเป็นแต่ละหน้า ดังน้ัน กิจการจึงแสดง

รายการต่างๆดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในงบการเงินสามารถเข้าใจได้ 

53 กิจการมักแสดงจาํนวนเงินไว้เป็นหลักพันหรือหลักล้านตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้ น กิจการสามารถทําเช่นน้ันได้ตราบใดที่กิจการ 

ได้เปิดเผยถงึระดับของการปัดเศษและการปัดเศษดังกล่าวไม่เป็นการตัดทอนข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

54 งบแสดงฐานะการเงินตอ้งมีรายการทีแ่สดงจํานวนเงินทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  เป็นอย่างนอ้ย  

54.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

54.2 ลูกหนี้ การคา้และลูกหนี้ อ่ืน 

54.3 สินคา้คงเหลือ 

54.4 สินทรัพย์ชีวภาพ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี      

การประกาศใช)้) 

54.5 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

54.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ไม่รวมจํานวนเงินทีแ่สดงในขอ้ 54.1 54.2 และ 54.5) 

54.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

54.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
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54.9 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

54.10 ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสินทรัพย ์

ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

54.11 เจา้หนี้ การคา้และเจา้หนี้ อ่ืน 

54.12 ประมาณการหนี้ สิน 

54.13 หนี้ สินทางการเงิน (ไม่รวมจํานวนเงินทีแ่สดงในขอ้ 54.11 และ 54.12) 

54.14 หนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ภาษีเงินได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

54.15 หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที่กําหนด

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได  ้(เมื่อมี      

การประกาศใช)้ 

54.16 หนี้ สินที่รวมในกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงานทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

54.17 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีแ่สดงในส่วนของเจา้ของ และ  
54.18 ทุนทีอ่อกจําหน่าย และสํารองต่างๆ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

55 กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละรายการ หวัขอ้เรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิม่เติม ถา้หากการแสดงรายการในลกัษณะดงักล่าวช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในฐานะการเงิน

ของกิจการ 

56 เมือ่กิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการ

หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน กิจการตอ้งไม่จัดประเภทรายการสินทรพัย ์(หนี้ สิน) ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีเป็นสินทรพัย ์(หนี้ สิน)หมุนเวียน 

57 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดลาํดับหรือรปูแบบของการแสดงรายการ รายการต่างๆ ตาม

ย่อหน้าที่ 54 เป็นเพียงการกําหนดไว้อย่างง่ายตามลักษณะและหน้าที่ที่ มีความแตกต่าง  

เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี 

57.1 รายการแต่ละบรรทดัควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้าที่ของแต่ละรายการ

หรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกนัน้ัน มีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกบัฐานะการเงิน

ของกจิการ และ 

57.2 คาํอธิบายและการเรียงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกัน 

อาจเปล่ียนแปลงได้ตามลักษณะและรายการของกิจการ เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเข้าใจในฐานะการเงินของกิจการ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจเปล่ียนแปลง

คาํอธบิายรายการข้างต้นเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน 

58 การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดที่แยกแสดงเพ่ิมเติมให้พิจารณาโดยถอืเกณฑด์ังน้ี 
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58.1 ลักษณะและสภาพคล่องของสนิทรัพย์ 

58.2 การใช้งานของสนิทรัพย์ภายในกจิการ และ 

58.3 จาํนวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหน้ีสนิ 

59  การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกันสาํหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกันเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เหน็ว่าสินทรัพย์

น้ันมีลักษณะและหน้าที่ต่างกนั กจิการจึงแสดงสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ันแยกจากกนั ตัวอย่างเช่น 

สินทรัพย์แต่ละประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงในราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกบัรายการไม่หมุนเวียน 

60  กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้ สินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนใน 

งบแสดงฐานะการเงินตามขอ้กําหนดของย่อหนา้ที่ 66 ถึง 76 เวน้แต่การแสดงรายการ   

ตามสภาพคล่องจะมีความน่าเช่ือถือและมีความเกี่ยวข้องมาก หากกิจการปฏิบติัตาม

ขอ้ยกเวน้นี้  สินทรพัยแ์ละหนี้ สินทั้งหมดตอ้งแสดงตามลาํดบัของสภาพคล่อง 

61 ไม่ว่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินจะนําเสนอไวด้ว้ยวิธีใดก็ตาม กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สําหรบัรายการสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

แต่ละบรรทดัซ่ึงไดร้วมยอดคงเหลือส่วนทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนหรือจ่ายชําระดงันี้  

61.1 ไม่เกิน 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน และ  

61.2 เกินกว่า 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน  

62 หากกิจการขายสินค้าหรือบริการซ่ึงมีรอบระยะเวลาการดาํเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน การจัด

ประเภทสนิทรัพย์และหน้ีสนิออกเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

จะให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิที่กิจการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน         

อย่างต่อเน่ืองออกจากสินทรัพย์สุทธิที่กิจการใช้ในการดําเนินงานระยะยาว การจัดประเภท 

ในลักษณะน้ีทาํให้สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานปัจจุบัน และ

หน้ีสนิที่จะถงึกาํหนดชาํระภายในช่วงเวลาเดียวกนัน้ันแสดงไว้อย่างเด่นชัด 

63 กจิการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามลาํดับสภาพคล่องของ

แต่ละรายการไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก จะให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและ

เกี่ยวข้องได้ดีกว่าการแสดงเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เน่ืองจากกจิการดังกล่าวไม่ได้

ขายสนิค้าหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน 

64 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 60 อนุญาตให้กิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง

สินทรัพย์และหน้ีสินบางส่วนโดยใช้เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนควบคู่กับ

เกณฑ์การแสดงอื่นตามลาํดับสภาพคล่องกไ็ด้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและ 

มีความเกี่ยวข้องมากกว่า 

65 ข้อมูลเกี่ยวกบัวันที่คาดว่ากจิการจะได้รับชาํระจากสนิทรัพย์และจะชาํระคืนหน้ีสนิเป็นประโยชน์ใน

การประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ีของกิจการ มาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกาํหนดของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และหน้ีสินทางการเงินรวมถึง 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ข้อมูลเกี่ยวกบัวันที่กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่ไม่

เป็นตัวเงิน เช่น สินค้าคงเหลือ หรือวันที่กิจการจะชาํระหน้ีสิน เช่น ประมาณการหน้ีสิน ถือเป็น

ข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันจะแสดงเป็นรายการหมุนเวียนหรือรายการไม่

หมุนเวียนกต็าม ตัวอย่างเช่น กิจการเปิดเผยข้อมูลของมูลค่าของสินค้าคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

66 กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยเ์ป็นสินทรพัยห์มุนเวียนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นเป็นไปตามเงื่อนไข 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

66.1 คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้ งใจสําหรับขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลา 

การดําเนนิงานตามปกติของกิจการ 

66.2 ถอืสินทรพัยโ์ดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ถอืไวเ้พือ่คา้ 

66.3 คาดว่าจะไดร้ับประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์ายใน 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลา

รายงาน หรือ  

66.4 สินทรพัยที์่เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ไดน้ิยามไวใ้นมาตรฐาน 

การบัญ ชี  ฉบับ ที่  7 (ปรับป รุ ง  2558) เ รื่ อ ง  งบกระแส เ งิ นสด  ( เ มื่ อ มี                

การประกาศใช)้) และไม่มีขอ้จํากดัในการแลกเปลี่ยนหรือการใชชํ้าระหนี้ สินภายใน

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรพัยที์ไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้ใหจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

67 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้คําว่า ไม่หมุนเวียน ให้หมายรวมถึง สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีลักษณะที่เป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้

คาํอธบิายอื่นหากคาํที่เลือกใช้แทนน้ันยังคงมีความหมายชัดเจน 

68 รอบระยะเวลาการดาํเนินงานของกจิการ หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมตั้งแต่ซ้ือสินทรัพย์มาเพ่ือใช้ใน

การดําเนินงาน จนกระทั่งได้ รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หากไม่สามารถระบุ 

รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการได้อย่างชัดเจนให้ถือว่ารอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพย์หมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพย์ต่างๆ (เช่น สินค้าคงเหลือ 

และลูกหน้ีการค้า) ที่ขาย ใช้ไป หรือให้ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ 

ถึงแม้กิจการไม่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่าน้ันภายใน 12 เดือนนับจาก  

รอบระยะเวลารายงานกต็าม สินทรัพย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์

เบื้ องต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้า (ตัวอย่างรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า
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เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) และส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่

ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หนี้ สินหมุนเวียน  

69 หนี้ สินจะจดัประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียนเมือ่หนี้ สินนั้นเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

69.1 คาดว่าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนนิงานตามปกติของกิจการ 

69.2 ถอืไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์บื้ องตน้คือมีไวเ้พือ่คา้ 

69.3 ถงึกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

69.4 กิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนการชําระหนี้ ออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหนา้ที่ 73) หากคู่สัญญามี

ทางเลือกให้จ่ายชําระหนี้ โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชําระหนี้ ไม่มี

ผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการ 

หนี้ สินทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้ใหจ้ดัประเภทเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียน 

70 หน้ีสินหมุนเวียนบางประเภท เช่น เจ้าหน้ีการค้า รายการคงค้างบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน 

และต้นทุนดาํเนินงานอื่น เป็นส่วนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน

ตามปกติของกิจการ กจิการจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน แม้ว่าจะครบ

กาํหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติน้ีให้ถอืปฏบิัติเหมือนกนักบัการจัดประเภทสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการ สาํหรับกรณีที่

กจิการไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติได้อย่างชัดเจนให้ถือว่ารอบระยะเวลา

การดาํเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

71 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เป็นหน้ีสินที่การชาํระไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน

ตามปกติ แต่มีกาํหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์เบื้ องต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้า ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทางการเงินบางประเภทที่มีการจัด

ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือค้าที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน  

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนของหน้ีสินทางการเงิน 

ไม่หมุนเวียนระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระในหน่ึงปี เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเจ้าหน้ี

อื่นๆ สําหรับหน้ีสินทางการเงินซ่ึงกิจการใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว (น่ันคือมิได้เป็น 

ส่วนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ) และยังไม่

ครบกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานให้ถือเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนที่

ปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 74 และ 75 

72 กจิการจัดประเภทหน้ีสนิทางการเงินที่จะครบกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา

รายงานเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน ถงึแม้ว่าหน้ีสนิน้ันเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อดังต่อไปน้ี 

72.1 เง่ือนไขเดิมในการชาํระหน้ีสนิจะมีระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน และ 
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72.2 มีข้อตกลงที่จะชาํระหน้ีโดยการก่อหน้ีสินระยะยาวใหม่หรือวางกาํหนดเวลาการจ่ายเงิน

ใหม่ให้เป็นหน้ีสนิระยะยาว ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวจัดทาํเสรจ็สมบูรณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

73 ภายใต้เง่ือนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากกจิการคาดหวังและมีสทิธิในการดาํเนินการที่จะชาํระภาระ

ผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่ที่มีอายุอย่างน้อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไป

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันน้ันจัดประเภทเป็นไม่

หมุนเวียนแม้ว่าภาระผูกพันเดิมน้ันมีกาํหนดชาํระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน อย่างไรกต็าม 

หากกิจการไม่มีสิทธิในการดาํเนินการที่ชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสินใหม่หรือต่ออายุ

ภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่) ทั้งน้ีโดยไม่

พิจารณาความสามารถของกิจการในการชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสินใหม่ และภาระ

ผูกพันน้ันจัดประเภทเป็นหมุนเวียน  

74 หากก่อนหรือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

ซ่ึงเป็นผลให้หน้ีสินน้ันกลายเป็นหน้ีสินที่จ่ายคืนเม่ือทวงถาม กิจการจัดประเภทหน้ีสินน้ันเป็น

หน้ีสินหมุนเวียน แม้ว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออก 

งบการเงิน เจ้าหน้ีตกลงที่จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันทั้งที่ได้มีการละเมิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ กจิการจัด

ประเภทหน้ีสินน้ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจาก ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ 

ไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเล่ือนการชําระหน้ีออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 

นับจากวันที่ดงักล่าว 

75 อย่างไรกต็าม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลา  

อย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้กิจการดาํเนินการแก้ไขการละเมิด

เง่ือนไข ซ่ึงภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายชาํระหน้ีคืนในทันท ี

กจิการจัดประเภทหน้ีสนิน้ีเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

76 ในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี

เกิดขึ้ นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน เหตุการณ์

ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไขที่ไม่ต้องปรับปรุงงบการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

76.1 มีการชาํระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหน้ีสนิระยะยาวใหม่ 

76.2 มีการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ 

76.3 เจ้าหน้ีผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้

กจิการดาํเนินการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
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ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

77 กิจการตอ้งเปิดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ของรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทใหเ้หมาะสมกบั 

การดําเนนิงานของกิจการ 

78 รายละเอียดที่แสดงในการจัดประเภทย่อยขึ้ นอยู่กับข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้าที่ของจาํนวนที่เกี่ยวข้องน้ัน กจิการยังใช้ปัจจัยที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 58 ในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการจัดประเภทย่อย ซ่ึงการเปิดเผยรายการแต่ละรายการจะมี

ความแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

78.1 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อกําหนดของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

78.2 ลูกหน้ี ให้แยกแสดงเป็นลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้า และลูกหน้ีอื่น 

78.3 สนิค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) เช่น สินค้าซ้ือมาเพ่ือขาย 

วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สนิค้าระหว่างผลิต และสนิค้าสาํเรจ็รปู  

78.4 ประมาณการหน้ีสิน ให้แยกแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ

พนักงาน และประมาณการหน้ีสนิอื่น และ 

78.5 ส่วนทุนของเจ้าของ และสาํรองต่างๆ ให้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ เช่น ทุนที่ชาํระแล้ว 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น และสาํรองต่างๆ 

79 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ

เจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

79.1 สําหรบัหุน้ทุนแต่ละประเภท 

79.1.1 จํานวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีน 

79.1.2 จํานวนหุน้ที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่า และจํานวนหุน้ที่ออก จําหน่าย

แต่ยงัชําระไม่เต็มมูลค่า 

79.1.3 ราคาทีต่ราไวต่้อหุน้ หรือเปิดเผยว่าหุน้ไม่มีราคาตราไว ้

79.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุน้ที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วนัเริ่มและ 

วนัส้ินงวด 

79.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอ้จํากดัของหุน้ทุนแต่ละประเภท ซ่ึงรวมถึงขอ้จํากดัใน

การจ่ายปันผลและการจ่ายคืนทุน 

79.1.6 หุน้ของกิจการทีถ่อืโดยกิจการหรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของกิจการ และ 

79.1.7 หุน้ทีส่ํารองไวเ้พือ่ออกใหต้ามสิทธิหรือตามสญัญาการขายหุน้ พรอ้มเงือ่นไข

และจํานวนเงินทีเ่กีย่วขอ้ง และ  
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79.2 คําอธิบายถงึลกัษณะและวตัถุประสงคข์องสํารองแต่ละประเภทในส่วนของเจา้ของ 

80  กิจการที่ไม่มีหุน้ทุน เช่น หา้งหุน้ส่วน หรือทรสัต ์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเทียบเท่ากบัขอ้มูล 

ที่กําหนดในย่อหนา้ที่ 79.1 โดยใหแ้สดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดสําหรบั 

แต่ละรายการในส่วนของเจ้าของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอ้จํากดัของส่วนไดเ้สีย 

ของเจา้ของ แต่ละประเภท 

80ก  ถา้กิจการมีการจดัประเภทรายการใหม่ของรายการดงัต่อไปนี้   

80ก.1 เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืนจดัประเภทเป็นตราสารทุน หรือ 

80ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่เพิม่ภาระผูกพนัใหแ้ก่กิจการในการที่จะส่งมอบสินทรพัยสุ์ทธิ

ของกิจการตามสดัส่วนของหุน้ เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได ้จัดประเภทเป็น 

ตราสารทุน 

โดยจัดประเภทระหว่างหนี้ สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวน  

การจัดประเภทรายการใหม่ทั้งการจัดเขา้และการยา้ยออกจากแต่ละประเภท (หนี้ สินทาง

การเงินหรือส่วนของผูถ้อืหุน้) เวลาและเหตุผลการจดัประเภทรายการใหม่นั้น 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

81 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

81ก  งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ตอ้งแสดงรายการ

เพิม่เติมจากส่วนของกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงันี้  

81ก.1 กําไรหรือขาดทุน 

81ก.2 กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 

81ก.3 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวด ซ่ึงเป็นยอดรวมของกําไรหรือขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ถา้กิจการแสดงงบกําไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก ส่วนของกําไรหรือขาดทุนตอ้งไม่แสดงใน

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

81ข กิจการตอ้งแสดงรายการต่อไปนี้  เพิม่เติมจากส่วนของกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน เพือ่เป็นการจดัสรรส่วนของกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบังวด 

 81ข.1  กําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดทีเ่ป็นของ 

          81ข.1.1   ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม และ 

          81ข.1.2   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

81ข.2   กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรบังวดทีเ่ป็นของ 

          81ข.2.1   ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

          81ข.2.2   ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

ถา้กิจการแสดงกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก กิจการตอ้งนําเสนอ

ขอ้มูลตามย่อหนา้ 81.ข.1 ในงบดงักล่าว 
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ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในส่วนของกําไรหรือขาดทุนหรือในงบกําไรขาดทุน 

82 นอกเหนือจากรายการที่ตอ้งแสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ส่วนของ

กําไรหรือขาดทุนหรืองบกําไรขาดทุนต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพรอ้มจํานวนเงิน 

สําหรบังวด สําหรบัรายการดงัต่อไปนี้  

82.1 รายได ้

82.2 ตน้ทุนทางการเงิน 

82.3 ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ทีใ่ชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

82.4 ค่าใชจ่้ายภาษี 

82.5 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้   

82.5ก ยอดรวมของการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 

(ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการดําเนินงาน 

ทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

  82.6 – 82.9   (ย่อหนา้เหล่านี้ ไม่ใช)้  

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในส่วนของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

82ก  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัพรอ้มจํานวนเงินของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรบังวด โดยจัดประเภทตามลกัษณะรายการ (รวมถึงส่วนแบ่งกําไรหรือ

ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ที่ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) และจัดกลุ่มตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ดงันี้  

82ก.1 จะไม่ไดร้บัการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั และ 

82ข.2 จะไดร้บัการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลงัเมือ่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีเ่ฉพาะเจาะจง 

83 – 84  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้)  

85  กิจการตอ้งแสดงรายการเพิม่เติม หวัขอ้เรื่อง และยอดรวมย่อยในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถา้การแสดงรายการเหล่านั้นทําใหมี้ประโยชนต่์อความเขา้ใจเกี่ยวกบั 

ผลการดําเนนิงานทางการเงินของกิจการ 

86 เน่ืองจากผลกระทบจากกจิกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณอ์ื่นๆ ของกจิการ มีความแตกต่างใน

เร่ืองของความถี่ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกาํไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณ์ได้   

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบของผลการดาํเนินงานทางการเงิน จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

เกิดความเ ข้าใจผลการดํา เ นินงานทางการเงินที่ เกิดขึ้ นและยัง ช่วยในการคาดหมาย                 

ผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการมีการแสดงรายการแต่ละบรรทัด

เพ่ิมเติมในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และการแก้ไขคาํอธิบายที่ใช้และ         

จัดเรียงลําดับรายการใหม่ หากการกระทําดังกล่าวจําเป็นต่อการอธิบายองค์ประกอบของ         

ผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยปัจจัยที่นํามาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสาํคัญ ลักษณะ    
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และหน้าที่ของแต่ละรายการของรายได้และค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจมีการแก้ไข

คาํอธิบายเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากน้ี รายการรายได้

และค่าใช้จ่ายจะนาํมาหักกลบกนัไม่ได้ ยกเว้นจะเข้าตามเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 32 

87 กิจการตอ้งไม่แสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กําไรหรือขาดทุนสําหรบังวด  

88 กิจการตอ้งรบัรูร้ายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทุกรายการสําหรบังวดในกําไรหรือขาดทุนเวน้แต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดหรืออนุญาตไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

89 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับระบุสถานการณ์ที่กจิการสามารถรับรู้ รายการนอกกาํไร

หรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบาย      

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุ

สถานการณ์ 2 สถานการณ์ คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ กาํหนดหรืออนุญาตให้องค์ประกอบของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เข้าเกณฑต์ามคาํนิยามของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกรอบแนวคิดสาํหรบั

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เม่ือมีการประกาศใช้) แยกออกจากกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูย่อหน้าที่ 7) 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบังวด  

90 กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที้เ่กีย่วกบัแต่ละองคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืน รวมถึงการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

91  กจิการอาจแสดงรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

91.1 แสดงยอดสทุธจิากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง  

91.2 แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่ เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงยอดที่ เป็นยอดรวม 

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัรายการน้ัน 

ถ้ากจิการเลือกที่จะปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 91.2 กจิการต้องปันส่วนภาษีระหว่างรายการที่อาจถูกจัด

ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง และรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท

รายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

92 กิจการตอ้งเปิดเผยการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

93 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ระบุว่าเม่ือใดจาํนวนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

จะจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน และการจัดประเภทดังกล่าวจะทาํได้หรือไม่ 

การจัดประเภทดังกล่าวได้ถูกอ้างอิงไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีว่าเป็นการปรับปรุง            
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การจัดประเภทรายการใหม่ โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ รวมถึงองค์ประกอบของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีการจัดประเภทใหม่เข้าไปในกาํไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่างเช่น กาํไรที่เกิดขึ้ นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซ่ึงจาํนวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เป็นกาํไรที่ยัง 

ไม่เกิดขึ้ นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน โดยกาํไรที่ยังไม่เกิดขึ้ นน้ันต้องหักออกจากกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในงวดที่กาํไรที่เกดิขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในกาํไรหรือขาดทุน เพ่ือหลีกเล่ียง

การรวมรายการดังกล่าวซํา้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

94 กิจการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการแสดงการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้องแสดงรายการของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นหลังจากการปรับปรงุการจัดประเภทใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

95 ตัวอย่างการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ เช่น การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ 

ที่เกิดขึ้ นจากการขายหน่วยงานต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เ ม่ือมี            

การประกาศใช้)) ที่เกดิจากการตัดบัญชีสนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) และเม่ือมี

รายการคาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 100 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี   

การประกาศใช้) ในส่วนที่เกี่ยวกบัการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด)  

96 การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ไม่ได้เกดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตี

ราคาสนิทรัพย์ที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือการวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนด

ไว้ของพนักงานที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) องค์ประกอบเหล่าน้ีจะรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและไม่จัด

ประเภทใหม่ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สนิทรัพย์อาจโอนเข้ากาํไรสะสมในงวดต่อมา เม่ือกจิการใช้สนิทรัพย์หรือตัดสนิทรัพย์ออกจากบัญชี 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมี      

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(เม่ือมีการประกาศใช้))  

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

97 สําหรบัรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่มีสาระสําคญั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะและจํานวน

แยกสําหรบัแต่ละรายการ 
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98 สถานการณท์ี่ทาํให้กจิการมีการเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถงึ 

98.1 การลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ หรือการลดมูลค่าที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณใ์ห้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลค่าดังกล่าว 

98.2 การปรับโครงสร้างกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหน้ีสินที่ได้ 

ตั้งไว้สาํหรับต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าว 

98.3 การจาํหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

98.4 การจาํหน่ายเงินลงทุน 

98.5 การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย และ 

98.7 การกลับรายการประมาณการหน้ีสนิ 

99 กิจการตอ้งนาํเสนอการวิเคราะหค่์าใชจ่้ายทีร่บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนโดยใชก้ารจัดประเภทตาม

ลกัษณะหรือตามหนา้ที่ของค่าใชจ่้ายภายในกิจการที่ใหข้อ้มูลที่เช่ือถือไดแ้ละมีความเกีย่วขอ้ง

มากกว่า 

100 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการนาํเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้าที่ 99 ในงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

101 กิจการจัดประเภทย่อยค่าใช้จ่ายเพ่ือเน้นให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของผลการดําเนินงาน 

ทางการเงินซ่ึงอาจแตกต่างกนัในด้านความถี่ของการเกดิรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกาํไรหรือ

ขาดทุน รายละเอียดดังกล่าวกิจการเลือกนาํเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามลักษณะหรือตามหน้าที่ 

กไ็ด้ 

102 รูปแบบแรกของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคือ วิธีลักษณะค่าใช้จ่าย กิจการรวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน (เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ้ือวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน และค่าโฆษณา) โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างหน่วยงานภายในกิจการ การวิเคราะห์

ค่ า ใ ช้ จ่ ายตาม วิธี น้ี อ าจ ง่ ายต่อการปฏิบั ติ  เ น่ื องจากไ ม่จํา เ ป็นต้องปันส่วนค่ าใ ช้ จ่ าย 

ตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายน้ัน ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังน้ี 

รายได้   X 

รายได้อื่น   X 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ X   

วัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป X   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน X   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย X   

ค่าใช้จ่ายอื่น X   

รวมค่าใช้จ่าย   (X) 

กาํไรก่อนภาษี   X 
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103 รูปแบบที่สองของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคือ วิธีหน้าที่ ค่าใช้จ่าย หรือ วิธีต้นทุนขาย และ 

จัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย เช่น ต้นทุนของกจิกรรม

การกระจายสินค้าหรือกิจกรรมการบริหาร ตามวิธีน้ีกิจการต้องเปิดเผยต้นทุนขายแยกจาก

ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างน้อย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธีน้ีให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ 

งบการเงินมากกว่าการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แต่การปันส่วนต้นทุนแก่หน่วยงานต่างๆ 

อาจต้องอาศัยการปันส่วนที่ ไ ม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนและใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ตัวอย่าง            

การจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เป็นดังน้ี 

 

รายได้ X 

ต้นทุนขาย (X) 

กาํไรขั้นต้น X 

รายได้อื่น X 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (X) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (X) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (X) 

กาํไรก่อนภาษี X 

 

104 กิจการที่แสดงค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัลกัษณะของค่าใชจ่้าย 

ซ่ึงรวมถงึค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจําหน่าย และค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

105 การเลือกระหว่างวิธีหน้าที่ค่าใช้จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กบัปัจจัยในอดีตและปัจจัยของ 
อตุสาหกรรมรวมทั้งลักษณะของกจิการ ทั้งสองวิธช้ีีให้เหน็ว่าต้นทุนเหล่าน้ันอาจผันแปรกบัปริมาณ 

การขายหรือการผลิตโดยตรงหรือโดยอ้อมของกจิการ เน่ืองจากการนาํเสนอแต่ละวิธ ีมีข้อดีสาํหรับ

ประเภทของกิจการที่แตกต่างกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกําหนดให้ฝ่ายบริหารเลือก        

การนําเสนอที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องมากกว่า อย่างไรกต็าม เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ค่าใช้จ่าย มีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทค่าใช้จ่าย

ตามหน้าที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ตามย่อหน้าที่ 104  

คําว่า “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มีความหมายเดียวกับคํานิยามที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน(เม่ือมีการประกาศใช้) 
 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ  

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ  

106 กิจการตอ้งนาํเสนองบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 10  

ซ่ึงประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้  

106.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด ซ่ึงแสดงจํานวนรวมที่จัดสรรใหแ้ก่ส่วนของ  

ผูเ้ป็นเจา้ของซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมแยกออกจากกนั 
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106.2 สําหรับแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ ผลกระทบของการนํานโยบาย 

การบญัชีมาปรับปรุงยอ้นหลงัหรือแกไ้ขงบการเงินยอ้นหลงัตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 (ปรับปรุง  2558) เ รื่ อง  นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด(เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

106.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

106.4 สําหรบัองคป์ระกอบแต่ละรายการของส่วนของเจ้าของ การกระทบยอดระหว่าง 

ยอดยกมา ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด ใหเ้ปิดเผยการเปลีย่นแปลงซ่ึงเป็นผลจาก 

106.4.1 กําไรหรือขาดทุน 

106.4.2 แต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 

106.4.3 รายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเงินทุนที่ไดร้บั

จากผู ้เ ป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู ้เ ป็นเจ้าของและ         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียของความเป็นเจ้าของในบริษทัย่อย 

ทีไ่ม่ไดส่้งผลใหสู้ญเสียการควบคุม 

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

106ก สําหรบัแต่ละรายการของส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งแสดงการวิเคราะห์กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูย่อหนา้ที ่106.4.2) 

107 กิจการตอ้งแสดงจํานวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของในระหว่างงวดในงบแสดง 
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พรอ้มทั้งแสดงจํานวน

เงินปันผลต่อหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

108 ในย่อหน้าที่ 106 องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของรวมถึงแต่ละประเภทของการจัดสรรส่วนของ

เจ้าของ ยอดสะสมของแต่ละประเภทของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและกาํไรสะสม 

109 การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกิจการระหว่างวันเร่ิมรอบระยะเวลารายงานกับวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานสะท้อนให้เหน็การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการในระหว่างงวด และ

ต้นทุนของรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการดังกล่าว การเปล่ียนแปลงโดยรวมในส่วนของ

เจ้าของ ในระหว่างงวดที่เป็นตัวแทนของจาํนวนรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงผลกาํไร

และขาดทุนที่เกดิจากกจิกรรมของกจิการในระหว่างงวด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรายการการเปล่ียนแปลงที่

เป็นผลมาจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ (เช่น การลงทุนเพ่ิม การซ้ือคืนหุ้นทุน

ของกจิการ และการจ่ายปันผล)  

110 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้) กําหนดให้การปรับปรุงย้อนหลังเป็น

ผลกระทบของ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ด้วยวิธีปรับย้อนหลังหากทาํได้ในทางปฏิบัติ 
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ยกเว้นในกรณีที่ประมาณการหน้ีสินในช่วงเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

อื่นกาํหนดให้ใช้วิธีอื่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ยังได้กาํหนดให้

การแก้ไขงบการเงินเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด ทาํการปรับย้อนหลัง หากทาํได้ในทางปฏิบัติ โดย    

การปรับปรุงย้อนหลังและการปรับงบการเงินย้อนหลังไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงในส่วนของ

เจ้าของ แต่เป็นการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม ยกเว้นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อื่นๆ จะกาํหนดให้เป็นการปรับปรุงย้อนหลังขององค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ ย่อหน้าที่ 

106.2 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยการปรับปรุงรวมของแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของซ่ึง

เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยกจิการต้องเปิดเผยยอดปรับปรงุข้างต้นสาํหรับแต่ละงวดของ

งวดก่อนและต้นงวด 

งบกระแสเงินสด   

111 ข้อมูลกระแสเงินสดช่วยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกจิการในการก่อให้เกิดเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการแก่ผู้ใช้งบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้)  

กาํหนดข้อบังคับในการนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

โครงสรา้ง  

112 หมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้ง 
112.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทํางบการเงินและนโยบายการบญัชีเฉพาะ 

ทีกิ่จการใชต้ามทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่117 ถงึ 124 

112.2 เปิดเผยขอ้มูลที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ไม่ไดน้ําเสนอไว ้

ทีใ่ดในงบการเงิน และ 

112.3 ใหข้อ้มูลอ่ืนเพิม่เติมที่ไม่ไดน้าํเสนอไวที้่ใดในงบการเงิน แต่เป็นขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งต่อ

การทําความเขา้ใจงบการเงินเหล่านั้น 

113 กิจการตอ้งแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลกัษณะที่เป็นระบบใหม้ากที่สุดเท่าที่จะ 

ทําไดใ้นทางปฏิบตัิ โดยแต่ละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถา้มีการนําเสนอ) งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของเจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตอ้งมีการอา้งอิงถึงขอ้มูลที่เกี ่ยวขอ้งซึ่งได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

114 โดยปกติ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามลาํดับดังต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินของกจิการเองกบังบการเงินของกจิการอื่นได้ 
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114.1 ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ดูย่อหน้าที่ 16) 

114.2 สรปุนโยบายการบัญชีสาํคัญที่กจิการใช้ (ดูย่อหน้าที่ 117) 

114.3 ข้อมูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามีการนําเสนอ) งบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลาํดับตามงบการเงินและตามลาํดับ

ของแต่ละรายการที่นาํเสนอในงบการเงินน้ัน และ 

114.4 การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงรวมถงึ 

114.4.1 หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เม่ือมี 

การประกาศใช้)) และภาระผูกพันตามสญัญาซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ 

114.4.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์และนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน     

(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

115 ในบางสถานการณ์ กจิการอาจมีความจาํเป็นหรือตั้งใจที่จะเปล่ียนแปลงลาํดับการแสดงข้อมูลของ
รายการเฉพาะที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจรวมข้อมูล

เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน กบัข้อมูลเกี่ยวกบัระยะเวลา

ครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าการเปิดเผยที่มีก่อนหน้าน้ีจะเกี่ยวข้องกับงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และเกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด แต่อย่างไร 

กต็าม กิจการยังคงหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้ตามโครงสร้างที่มีระบบให้มากที่สุดเท่าที่

สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ 

116 กิจการอาจแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

และนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิการเลือกใช้ แยกไว้เป็นอกีส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

การเปิดเผยนโยบายการบญัชี  

117 กิจการตอ้งเปิดเผยทุกเรือ่งต่อไปนี้ ในหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ําคญั 

117.1 เกณฑ ์(มูลฐาน) การวดัมูลค่าทีใ่ชจ้ดัทํางบการเงิน และ  

117.2 นโยบายการบญัชีอ่ืนๆ ที่กิจการเลือกใชซ่ึ้งเกี่ยวขอ้งกบัความเขา้ใจไดใ้นงบการเงิน

ของกิจการ 

118 เกณฑห์รือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้จัดทาํงบการเงิน (เช่น การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ราคาทุน

ปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) เป็นส่วนสาํคัญ

สาํหรับกิจการที่จะแจ้งผู้ใช้งบการเงิน เน่ืองจากเกณฑ์ดังกล่าวที่กิจการใช้จัดทาํงบการเงินมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน ถ้ากิจการใช้เกณฑ ์ 

การวัดมูลค่าในงบการเงินมากกว่าหน่ึงเกณฑ์ เช่น กรณีที่สินทรัพย์บางประเภทมีการตีราคาใหม่ 

กจิการต้องเปิดเผยให้เหน็ว่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิประเภทใดที่นาํเกณฑก์ารวัดมูลค่าแต่ละเกณฑม์าใช้ 
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119 ในการตัดสินใจว่ากิจการควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบ้างน้ัน ฝ่ายบริหารของกิจการ  

จะพิจารณาว่าการเปิดเผยน้ันจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่ารายการ เหตุการณ์อื่นๆ และ

สภาพการณ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นไว้ในผลการดาํเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงาน

อย่างไร การเปิดเผยให้ทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้ 

งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้น้ันเลือกจากทางเลือกหลายทางที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลว่ากิจการเลือกวิธีมูลค่า

ยุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสาํหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีข้อกาํหนดพิเศษที่กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบันโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือกโดยผู้บริหารระหว่างนโยบายการบัญชีที่

แตกต่างกนัที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2558) เร่ืองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดการเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ใน

การวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

120 แต่ละกิจการต้องพิจารณาเปิดเผยลักษณะการดําเนินงานและนโยบายที่ใช้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้ 

งบการเงินคาดหวังว่าจะได้ทราบตามประเภทของธุรกจิน้ัน ตัวอย่างเช่น กรณีกจิการที่ต้องเสยีภาษี

เงินได้ ผู้ใช้งบการเงินคาดหวังจะได้ทราบการเปิดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินได้รวมทั้ง

นโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวข้อง หรือกิจการที่ มี       

การดาํเนินงานในต่างประเทศหรือมีรายการเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสาํคัญ ผู้ใช้งบการเงิน

ย่อมคาดหวังจะได้ทราบการเปิดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียน  

121 นโยบายการบัญชีอาจมีความสาํคัญเน่ืองจากลักษณะการดาํเนินงานของกิจการ แม้ว่าจาํนวนเงิน
ของรายการที่แสดงในรอบระยะเวลาปัจจุบันและรอบระยะเวลาก่อนๆ จะไม่มีสาระสาํคัญกต็าม 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สาํคัญแต่ละเร่ืองที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนด

ไว้แต่กจิการได้เลือกและนาํนโยบายการบัญชีไปใช้ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

(เม่ือมีการประกาศใช้) เป็นการเหมาะสม 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคัญหรือในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินอ่ืนเกี่ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงแตกต่างไปจากประมาณการที่

เกี่ยวข้อง (ดูย่อหนา้ที่ 125) ที่ผูบ้ริหารจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบาย 

การบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติัและมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจํานวนเงินของรายการ 

ทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 

123 ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ 
ดุลยพินิจหลายอย่างที่แตกต่างจากประมาณการที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถมีผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคัญต่อจาํนวนเงินที่รับรู้ ในงบการเงิน (นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการ

ทางบัญชี) ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารได้แก่ 
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123.1 สนิทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนที่จะถอืจนครบกาํหนดหรือไม่ 

123.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์

ภายใต้สญัญาเช่าโอนไปให้แก่กจิการอื่นเม่ือใด   

123.3 โดยเน้ือหาของรายการแล้ว การขายสินค้าบางรายการถือเป็นข้อตกลงทางการเงินซ่ึง 

ไม่ก่อให้เกดิรายได้จากการขายหรือไม่   

124 การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 122 เป็นข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กจิการเปิดเผยดุลยพินิจที่ใช้ใน

การพิจารณาว่ากจิการมีอาํนาจควบคุมกจิการอื่นหรือไม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดว่าในกรณีที่การจัด

ประเภทอสังหาริมทรัพย์จัดทาํได้ยาก กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ที่กิจการพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ใน

การแยกประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่มีไว้ใช้งานออกจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ตามปกติธุรกจิ 

แหล่งขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

125 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้สมมติที่ใชเ้กีย่วกบัอนาคตและแหล่งที่มาที่สําคญัอ่ืนของ
ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่ มีอ ยู่  ณ  วัน ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ซ่ึงมี 

ความเสี่ยงอย่างมีนยัสําคญัที่จะส่งผลใหมี้การปรบัปรุงที่มีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินภายในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงในกรณีดงักล่าวนี้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถงึรายละเอียดทุกขอ้ ดงันี้  

125.1 ลกัษณะของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน และ 

125.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

126 ในการกาํหนดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินบางประเภท กิจการต้องใช้การประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ ไ ม่แน่นอนในอนาคตที่ จะมีต่อสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่า น้ัน 

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ ไม่มีราคาตลาดที่ อ้างอิงได้เพ่ือใช้ใน          

การวัดมูลค่า ประมาณการที่เกี่ยวข้องกบัอนาคตเป็นสิ่งจาํเป็นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของที่ดิน อาคารและอปุกรณแ์ต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่มีต่อสนิค้า

คงเหลือ ประมาณการหน้ีสินซ่ึงผลของคดีความในอนาคตเป็นผลจากคดีความที่ ยังไม่ยุติ 

ในปัจจุบัน และหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาว เช่น หน้ีสินเงินบาํนาญ การประมาณ

เหล่าน้ีอาศัยข้อสมมติต่างๆเกี่ยวกบัการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด 

การเปล่ียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อต้นทุนอื่น 

127 ข้อสมมติและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการอื่นที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 เป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการซ่ึงต้องใช้ความเหน็ของฝ่ายบริหารที่ได้มาอย่างยากลาํบาก

ที่สดุ ใช้ความเหน็ส่วนตนมากที่สดุ หรือมีความซับซ้อนที่สดุ ย่ิงจาํนวนของตัวแปรและข้อสมมติที่
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มีผลกระทบต่อการแก้ไขในอนาคตที่เป็นไปได้ของความไม่แน่นอนเพ่ิมมากขึ้ นเท่าใด การใช้ 

ดุลยพินิจของผู้บริหารจะย่ิงต้องใช้จิตสาํนึกมากขึ้นและซับซ้อนขึ้นเท่าน้ัน ซ่ึงมักทาํให้โอกาสที่จะเกดิ

การปรับปรงุอย่างมีสาระสาํคัญตามมาต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิมีมากย่ิงขึ้นด้วย 

128 ข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 ไม่ได้กาํหนดไว้สาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีความเสี่ยง 

ที่ มีนัยสําคัญ ที่ มูลค่าตามบัญชีอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคัญในปีบัญชีถัดไป  

หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์และหน้ีสินน้ันถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดย

พิจารณาจากราคาที่เสนอในตลาดซ้ือขายคล่องสาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้ มูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าวอาจจะเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคัญในปีบัญชีถัดไป แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้

เกิดขึ้ นจากข้อสมมติหรือที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน  

129 ข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 นาํเสนอในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจถึง

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ใช้ 

ลักษณะและระดับของข้อมูลที่ให้จะแตกต่างกันตามลักษณะของข้อสมมติและสถานการณ์อื่นๆ 

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างประเภทของการเปิดเผยที่กจิการจัดทาํ 

129.1 ลักษณะของข้อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่น 

129.2 ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้อสมมติ และประมาณการที่ใช้ใน 

การคาํนวณ รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวน้ัน 

129.3 การคล่ีคลายที่คาดไว้ของความไม่แน่นอนและช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล

เกี่ยวกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ได้รับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชี

ถดัไป 

129.4 คาํอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในอดีตเกี่ยวกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิดังกล่าว 

หากความไม่แน่นอนน้ันยังคงอยู่ 

130 ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 125 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบังบประมาณหรือการพยากรณต่์างๆ 

131 ในกรณีที่ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะเปิดเผยระดับของผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อสมมติ
และที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง

เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ เท่าที่มีอยู่ว่าผลลัพธท์ี่จะเกดิขึ้นจริงใน

ปีบัญชีหน้ามีความแตกต่างจากข้อสมมติที่ใช้ ซ่ึงสามารถกาํหนดการปรับปรงุอย่างมีสาระสาํคัญต่อ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกกระทบ และไม่ว่าในกรณีใด กิจการต้องเปิดเผย

ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเฉพาะ (หรือประเภทของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ) ที่กระทบโดยข้อสมมติที่กจิการใช้ 

132 ข้อมูลที่ เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 122 เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจซ่ึงฝ่ายบริหารจัดทําขึ้ นตาม

กระบวนการในการนาํนโยบายการบัญชีของกจิการไปถือปฏบิัติไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล

ของที่มาของประมาณการความไม่แน่นอนตามย่อหน้าที่ 125 
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133 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ กาํหนดให้เปิดเผยข้อสมมติบางประการที่ได้กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 125 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น (เม่ือมีการประกาศใช้)  กาํหนดให้เปิดเผย

ข้อสมมติที่สาํคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อประเภทของประมาณการหน้ีสิน

ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อสมมติฐานที่สาํคัญ 

(รวมทั้งเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่นาํมาใช้) ที่กิจการใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ส่วนทุน 

134 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินวตัถุประสงค ์นโยบาย และ

กระบวนการจดัการส่วนทุนของกิจการ 

135 เพ่ือปฏบิัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 134 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

135.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของ

กจิการ ซ่ึงรวมถงึรายการต่อไปน้ี 

135.1.1 คาํอธบิายสิ่งที่กจิการจัดการเป็นส่วนทุน 

135.1.2 เม่ือกิจการปฏบิัติตามข้อกาํหนดจากภายนอกกิจการในเร่ืองเกี่ยวกับส่วนทุน 

กจิการต้องเปิดเผยลักษณะของข้อกาํหนดน้ัน และข้อกาํหนดน้ันได้รวมเข้าเป็น

การจัดการส่วนทุนอย่างไร 

135.1.3 กจิการได้บรรลุวัตถุประสงคส์าํหรับการจดัการส่วนทุนอย่างไร 
135.2 ข้อมูลสรปุเชิงปริมาณเกี่ยวกบัสิ่งที่กจิการจัดการเป็นส่วนทุน กจิการบางแห่งถือว่าหน้ีสนิ

ทางการเงินบางอย่าง (เช่น หุ้นกู้ด้อยสทิธบิางประเภท) เป็นส่วนหน่ึงของทุน กจิการบาง

แห่งถือว่าส่วนของทุนไม่รวมองค์ประกอบบางอย่างของส่วนของเจ้าของ (เช่น

องค์ประกอบที่เกดิจากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด) 

135.3 การเปล่ียนแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนของรายการตามย่อหน้าที่ 135.1 และ 135.2  

135.4 ข้อเทจ็จริงว่ากจิการได้ปฏบิัตติามข้อกาํหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก

กจิการหรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลา 

135.5 เม่ือกจิการมิได้ปฏบิตัิตามข้อกาํหนดในการรักษาระดบัเงินทุนจากภายนอกกจิการ 

กจิการต้องเปิดเผยผลกระทบของการไม่ปฏบิัตติามข้อกาํหนดน้ัน 

ข้อมูลที่เปิดเผยเหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่รายงานให้ผู้บริหารสาํคัญทราบเป็นการภายใน 

136  กจิการอาจจัดการส่วนทุนได้หลายแนวทางและการจัดการน้ันขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุน 

ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กิจการในกลุ่มเดียวกันอาจรวมกิจการที่ดาํเนินกิจกรรมการประกอบ

ธุรกจิประกนัภัยและกจิกรรมการประกอบธุรกจิธนาคาร และกจิการที่อาจมีการดาํเนินธุรกจิอยู่ใน

เขตการปกครองหลายเขต เม่ือการเปิดเผยโดยรวมถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกับส่วนทุนและการจัดการ

ส่วนทุนในลักษณะรวมไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการบิดเบือนความเข้าใจของ



  

41 

ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบัแหล่งเงินทุนของกจิการ กจิการต้องเปิดเผยข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุนแยก

ต่างหากสาํหรับแต่ละข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุนที่กจิการถอืปฏบิัติ 

เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืนทีจ่ดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

136ก สําหรบัเครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน กิจการตอ้ง

เปิดเผย (ถา้ไม่ไดเ้ปิดเผยไวที้อ่ื่นใด)ดงันี้  

136ก.1 สรุปขอ้มูลเชิงปริมาณเกีย่วกบัจํานวนทีถู่กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

136ก.2 วตัถุประสงค ์นโยบายและกระบวนการสําหรบัการจัดการภาระผูกพนัในการซ้ือคืน

หรือ ไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินเมื่อถูกกําหนดใหทํ้าโดยผูถ้ือเครื่องมือ รวมถึง

การเปลีย่นแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนหนา้นี้ ดว้ย 

136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณว่์าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนเครื่องมือ

ทางการเงินประเภทนั้นๆ และ 

136ก.4 ขอ้มูลที่เกี่ยวกบักระแสเงินสดที่มีการคาดการณว่์าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือ 

ซ้ือคืนเครือ่งมือทางการเงินกําหนดไวอ้ย่างไร 

การเปิดเผยเรือ่งอ่ืน   

137 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

137.1 จํานวนเงินปันผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวนัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน     

ซ่ึงในรอบระยะเวลานี้ กิจการยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นรายการจัดสรรส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุน 

พรอ้มทั้งจํานวนเงินปันผลต่อหุน้ และ 

137.2 จํานวนเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิชนดิสะสมซ่ึงไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงิน 

138 กิจการตอ้งเปิดเผยเรือ่งต่อไปนี้ หากยงัมิไดเ้ปิดเผยไวที้ใ่ดในขอ้มูลเผยแพร่พรอ้มกบังบการเงิน 

138.1 ภูมิลาํเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 

และที่อยู่ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลกัในการประกอบธุรกิจ หากแตกต่างไป

จากทีอ่ยู่จดทะเบยีน) 

138.2 คําอธิบายลกัษณะการดําเนนิงานและกิจกรรมหลกัของกิจการ 

138.3 ช่ือของบริษทัใหญ่ และช่ือของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มกิจการ และ 

138.4 กิจการทีมี่อายจํุากดั ตอ้งแจง้ใหท้ราบถงึระยะเวลาของกิจการ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

139  กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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139ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

139ฐ-139ฒ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม   
 

140    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง         

การนําเสนองบการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


