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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับ 

ที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 1 : Presentation of Financial Statements (Bound 

volume 2012 Consolidated without early application))  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 140 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถงึข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณทีี่ไม่ได้ให้แนว

ปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด 

 

 

บทนาํ  

บทนาํ 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน เป็นข้อกาํหนดโดยรวม

สาํหรับการนําเสนองบการเงิน แนวทางสาํหรับโครงสร้างและเน้ือหาขั้นตํ่าที่กิจการต้อง

นาํเสนออยู่ในงบการเงิน 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555)  

เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน 

บทนาํ 2. วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน คือ เพ่ือรวบรวมข้อมูล

ในงบการเงินด้วยเกณฑ์ที่มีลักษณะร่วมกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์

กว่าที่จะแยกแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ (สินทรัพย์สุทธิ) ของกิจการใน

ระหว่างงวดซ่ึงเกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่ เป็นเจ้าของ ออกจากการ

เปล่ียนแปลงอื่นในส่วนของเจ้าของ ดังน้ัน คณะกรรมการจึงกาํหนดให้การเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเ จ้าของจากรายการกับ ผู้ เ ป็นเ จ้าของทั้ งหมด  ต้องแสดงอยู่ในงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้

เกดิจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ 

 

บทนาํ 3. บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

บทนาํ 4. คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะแก้ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงิน เพ่ือเป็นการปรับปรุงและจัดลาํดับย่อหน้าใหม่ เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่าน โดย

คณะกรรมการไม่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อกาํหนดทั้งหมดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ขึ้นใหม่ 
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หลกัการสาํคญัในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555)  

เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน  

 

บทนาํ 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ส่งผลต่อการนําเสนอของการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

จากรายการกับผู้เป็นเจ้าของและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงการรับรู้

รายการ การวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยรายการเฉพาะ และเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่กาํหนด 

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

บทนาํ 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้กจิการต้องนาํเสนอการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

จากรายการกับผู้เป็นเจ้าของทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยให้

แสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ เช่น    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ เป็นรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเพียงงบเดียว หรือนาํเสนอ 

เป็นสองงบ (งบเฉพาะกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็) โดยไม่อนุญาตให้แสดง

ส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

 

บทนาํ 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้กจิการต้องนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด

ของงวดที่เปรียบเทียบล่าสุดในงบการเงินที่สมบูรณ์ เม่ือกิจการได้นํานโยบายการบัญชี 

มาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ

เม่ือกจิการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ 

 

บทนาํ 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหม่และภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ คือ จาํนวนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ที่ถูก

จัดประเภทไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบันน้ัน 

 

บทนาํ 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้กิจการต้องนําเสนอเงินปันผลที่รับรู้ จากการจ่ายให้ 

แก่ผู้เป็นเจ้าของและจาํนวนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เงินปันผล คือ ส่วนที่ จ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ 

จากความสามารถในฐานะที่เป็นเจ้าของ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของจะต้อง

นาํเสนอการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของทั้งหมด 
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การเปลีย่นแปลงจากขอ้กาํหนดเดิม  

บทนาํ 10. การเปล่ียนแปลงหลักจากมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 1 ก่อนปรับปรงุ 2552 สามารถอธบิาย

ได้ดังน้ี 

 

งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์ 

บทนาํ 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใช้ช่ือเรียกว่า “งบดุล” และ “งบกระแสเงินสด” เพ่ืออธิบายถึง

งบการเงินสองงบที่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานฉบับน้ีใช้คาํว่า

“งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบกระแสเงินสด” แทนหัวข้อดังกล่าว โดยหัวข้อใหม่ 

จะให้ผลใกล้เคียงกบัลักษณะของงบดังกล่าวมากขึ้น ซ่ึงได้มีการอธบิายไว้ในแม่บทการบัญชี 

  

บทนาํ 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบกับงวดก่อน 

โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยสองงวดสาํหรับงบการเงินแต่ละงบและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงข้อกาํหนดดังกล่าวได้รวมถึงการกาํหนดให้รวมงบแสดงฐานะ

การเงิน  ณ วันต้นงวดของงวดที่แรกสุดที่นํามาเปรียบเทียบไว้ในงบการเงินฉบับสมบูรณ ์ 

เม่ือกจิการได้นาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบิัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลัง 

หรือเม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินของกจิการ  

 

 การแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ป็นเจ้าของในส่วนของเจ้าของและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  

บทนาํ 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กาํหนดให้งบกาํไรขาดทุนแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มี

การรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน และให้นาํเสนอรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับรู้ ในกาํไร 

หรือขาดทุนไว้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของด้วยกันกับการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเจ้าของจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ  ซ่ึงงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ประกอบด้วยกําไรหรือขาดทุน รายการรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น และผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยงบดังกล่าวยังสามารถเรียก 

เป็นงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ 

(1) การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของที่เกดิจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของในฐานะ

ที่เป็นเจ้าของ (เช่น การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ) 

ให้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิด

จากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ และห้ามไม่ให้กจิการแสดงองค์ประกอบของกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (เช่น การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้เป็น

เจ้าของ) ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล

ที่ดีขึ้นโดยการรวมรายการที่มีลักษณะร่วมกนัและแยกรายการที่มีลักษณะแตกต่างกัน

ออกจากกนั 
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(2) รายได้และค่าใช้จ่ายต้องนาํเสนอในงบการเงินเดียว (งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็) หรือใน 

งบการเงินสองงบ (งบเฉพาะกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็) โดยแสดงแยก

ต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ 

(3) ส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องแสดงไว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(4) กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมต้องนาํเสนอไว้ในงบการเงิน 

  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน – การปรบัปรุงการจัดประเภทใหม่และผลกระทบท่ี

เกีย่วขอ้งทางภาษี 

บทนาํ 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีกําหนดให้กิจการต้องเ ปิดเผยภาษี เ งินไ ด้ที่ เกี่ ยว ข้อง 

กับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

ไม่ได้รวมข้อกาํหนดน้ีไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คือเพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินมีข้อมูลทางภาษีที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบเหล่าน้ี เพราะส่วนประกอบต่างๆ มักมี

อตัราภาษีที่แตกต่างจากอตัราที่ใช้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

บทนาํ 15.  มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้ กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ที่สัมพันธ ์

กบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ คือ จาํนวน 

ที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่ถูกจัดประเภทใหม่ในกาํไรหรือขาดทุนงวดปัจจุบัน 

ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวคือ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ 

การประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน  

  

การแสดงรายการเงินปันผล  

บทนาํ 16.  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม อนุญาตให้เปิดเผยจาํนวนเงินปันผลที่รับรู้ เน่ืองจากการจ่าย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น (ปัจจุบันหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของ) และเปิดเผยจาํนวนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องใน 

งบกาํไรขาดทุน ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน แต่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้นาํเสนอรายการดังกล่าวในงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ไม่อนุญาตให้

เปิดเผยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ม่ันใจว่าการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเจ้าของจากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ (ในกรณกีารแจกจ่ายให้แก่เจ้าของอยู่ในรปูแบบ

ของเงินปันผล) มีการแสดงแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่ไม่ได้เกิด

จากรายการกบัผู้เป็นเจ้าของ(แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็)  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน 

วตัถุประสงค ์  

1. มาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีกาํหนดเกณฑก์ารนาํเสนองบการเงินที่จัดทาํขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือให้ม่ันใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทยีบได้กบังบการเงินในงวดก่อนๆ ของ

กจิการและงบการเงินของกจิการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถงึข้อกาํหนดโดยรวม

ของการนาํเสนองบการเงิน แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัโครงสร้างและข้อกาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับเน้ือหาที่ต้อง

แสดงในงบการเงิน  

 

ขอบเขต   

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติักบัการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกาํหนดในการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และ 

การเปิดเผยสาํหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เน่ืองจากข้อกาํหนดดังกล่าวได้

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น 

 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

ที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

อย่างไรกต็าม งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยังคงต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 15 ถึง 35

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของ 

ทุกกิจการโดยเท่าเทยีมกันไม่ว่าจะเป็นกิจการซ่ึงจาํเป็นต้องนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้นิยามที่เหมาะสมสาํหรับกิจการซ่ึงแสวงหากาํไรทั้งของภาครัฐและ     

ภาคธุรกจิ หากกจิการซ่ึงมีกจิกรรมที่ไม่แสวงหากาํไรในภาคธุรกจิหรือภาครัฐ นาํมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีไปใช้ กิจการดังกล่าวอาจจาํเป็นต้องดัดแปลงคาํอธิบายที่ใช้สาํหรับรายการบางบรรทัดใน 

งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่าน้ันด้วย 

 

6. ในทาํนองเดียวกัน กิจการซ่ึงไม่มีส่วนของเจ้าของตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)(เช่น กองทุนรวม) 

และกิจการซ่ึงทุนที่นาํมาลงทุนร่วมกันไม่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ (เช่นสหกรณ์) อาจจาํเป็นต้อง

ดัดแปลงการนาํเสนอส่วนได้เสยีของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 
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คํานยิาม   

7. คํานยิามทีใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

งบการเงินทีจ่ัดทาํข้ึนเพือ่

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

(ในทีน้ี่หมายถงึ 

งบการเงิน) 

หมายถงึ งบการเงินทีจ่ดัทําข้ึนเพือ่สนองความตอ้งการ

ของผู ้ใช้งบการเงินซ่ึงไม่อยู่ในฐานะที่จะ

เรียกร้องให้กิจการจัดทํารายงานที่มีการ

ดัด แปล งต ามคว ามต้อ ง ก า ร ข้อ มู ล ที่

เฉพาะเจาะจง 

   

ไม่สามารถทําได้ในทาง

ปฏบัิติ 

หมายถงึ ไม่สามารถนําไปถือปฏิบติัแมว่้ากิจการไดใ้ช้

ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางที่จะ

นาํไปปฏิบติั 

   

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

หมายถงึ มาตรฐานและกา ร ตี คว าม ที่ อ อก โดย

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) มาตรฐานการบญัชี 

3) การตีความมาตรฐานการบญัชี และ       

4) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   

ความมสีาระสาํคัญ หมายถงึ        การละเวน้รายการที่เป็นสาระสําคญัหรือการ

แสดงข้อ มูลที่ขัด ต่อข้อ เ ท็จจ ริงอันเ ป็น

สาระสําคญั หากรายการแต่ละรายการหรือ

ทุกรายการโดยรวมที่ มี อิท ธิพลต่อการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 

โดยความมีสาระสําคญัข้ึนอยู่กบัขนาดและ

ลกัษณะของการละเวน้ไม่แสดงขอ้มูล หรือ 

การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม ทั้ งนี้

กิจการอาจใชข้นาดหรือลกัษณะของรายการ

หรือองคป์ระกอบทั้งสองรายการร่วมกนัเป็น

ปัจจยัประกอบการพจิารณา 

ในการประเมินว่า การละเว้นไม่แสดงข้อมูล
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หรือ  การแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อ ข้อเท็จจ ริง

สามารถมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ

ของผู้ใช้งบการเงินอย่างมีสาระสาํคัญหรือไม่

ต้องพิจารณาจากลักษณะต่างๆ ของผู้ใช้งบ

การเงินโดยแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

ย่อหน้าที่ 25 ระบุว่าผู้ใช้งบการเงินจะต้องมี

ความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและ

กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมี

ความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว 

ดังน้ัน การประเมินดังกล่าวจึงต้องพิจารณาถึง

องค์ประกอบที่ ส ามารถมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินด้วย 

   

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

ประกอบดว้ย ขอ้มูลที่แสดงเพิ่มเติมจากขอ้มูลที่แสดงใน  

งบแสดงฐานะการเ งิน  งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถา้มีการ

นาํเสนอ) งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ

เจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการ

แยกแสดงขอ ง ร า ยก า ร ที่ นํ า เ สนอ ใ น 

งบการเ งินดังกล่าวและข้อ มูลเ กี่ยวกับ

รายการที่มีคุณสมบติัไม่เพียงพอที่จะรบัรูใ้น

งบการเงินทีน่าํเสนอ 

   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย (รวมถึง การ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซ่ึง 

ไม่อนุญาตให้รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน โดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 

องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ประกอบด้วย 

1) การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย์ (ดูในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน) 
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2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามโครงการ

ผลประโยชน์ตามย่อหน้าที่ 93ก ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน  

3) ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่า 

งบการเงินของการดาํเนินงานในต่างประเทศ 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง

2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

4) ผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 105 เร่ือง เงินลงทุนในตราสารหน้ี

และตราสารทุน) 

5) ส่วนของผลกาํไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผล

จากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยงในการ

ป้ องกั นความ เสี่ ย ง ในกระแส เ งิ นสด  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้ และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

   

ผูเ้ป็นเจา้ของ หมายถงึ ผู ้ที่ถือตราสารที่จัดประเภทเป็นส่วนของ

เจา้ของ 

   

กาํไรหรือขาดทุน หมายถงึ ยอดรวมของรายไดห้กัค่าใชจ่้าย โดยไม่รวม

องคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   

การปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม่ 

หมายถงึ จํานวนที่เคยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ในงวดปัจจุบนัหรืองวดก่อนที่ถูกจัดประเภท

ใหม่ในกําไรหรือขาดทุนงวดปัจจุบนั 

   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของในระหว่างงวด 

ซ่ึงเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์อ่ืน 

นอกเหนือ จากการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป็นผลมา 

จากรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  ประกอบด้วย

ส่วนประกอบทั้งหมด ของกาํไรหรือขาดทุนและ
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กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

   

8. แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะกาํหนดให้ใช้คาํว่ากาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กาํไรหรือขาดทุน 

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แต่กิจการอาจใช้คําอื่นเพ่ืออธิบายแทนได้ หากคําดังกล่าว 

มีความหมายที่ชัดเจน เช่น กจิการอาจใช้คาํว่ากาํไรสทุธเิพ่ืออธบิายคาํว่ากาํไรหรือขาดทุน 

 

8ก. คาํจาํกดัความดังต่อไปน้ีได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และได้นาํมาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ในความหมายเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 

8ก.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน ที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน (อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

8ก.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กาํหนดให้กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องนาํส่งสินทรัพย์สุทธิตาม

สัดส่วนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายเม่ือครบกาํหนดชําระและถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

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

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

งบการเงิน   

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน   

9. งบการเงินเป็นการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมี 

แบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแส 

เงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ

นอกจากน้ี งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแล

ทรัพยากรของกิจการ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินต้องให้ข้อมูลทุกข้อ

ดังต่อไปน้ีเกี่ยวกบักจิการ 

9.1 สนิทรัพย์ 

9.2 หน้ีสนิ 

9.3 ส่วนของเจ้าของ 

9.4 รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถงึผลกาํไรและขาดทุน 

9.5 เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็น

เจ้าของ   

9.6 กระแสเงินสด 

ข้อมูลเหล่าน้ีและข้อมูลอื่นที่ เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยผู้ใช้งบการเงิน 

ในการคาดการณ์เกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแน่นอนที่กิจการจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดใน

อนาคตของกจิการ  
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งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์  

10. งบการเงินฉบบัสมบูรณป์ระกอบดว้ย 

10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 

10.2 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรบังวด 

10.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสําหรบังวด 

10.4 งบกระแสเงินสดสําหรบังวด 

10.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั ขอ้มูลที่

ใหคํ้าอธิบายอ่ืน และ 

10.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด        

เมื่อกิจการไดน้ํานโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงิน

ยอ้นหลงั หรือเมือ่กิจการมีการจดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่ 

กิจการอาจจะใชช่ื้ออ่ืนสําหรบังบการเงิน นอกเหนอืจากทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้   

 

11. กิจการต้องนําเสนองบการเงินทั้ งหมดในงบการเงินฉบับสมบูรณ์โดยให้ความสําคัญ 

อย่างเท่าเทียมกนั 

 

12. ตามที่อนุญาตไว้ในย่อหน้าที่ 81 กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของกาํไรหรือขาดทุนโดยเลือก

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็งบเดียวหรือในงบเฉพาะกาํไรขาดทุน โดยงบกาํไร

ขาดทุนดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินฉบับสมบูรณ์และต้องแสดงไว้ก่อนงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

13. กจิการหลายแห่งได้มีการนาํเสนอการทบทวนทางด้านการเงินของฝ่ายบริหารเพ่ิมเตมิ ซ่ึงไม่

รวมอยู่ในส่วนหน่ึงของงบการเงิน เพ่ือพรรณนาและอธบิายถงึองค์ประกอบหลักของผลการ

ดาํเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงินของกจิการ และความไม่แน่นอนที่สาํคัญซ่ึงกจิการเผชิญอยู่ 

รายงานดังกล่าวอาจรวมถงึการทบทวนเกี่ยวกบั 

13.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

ในสภาวะแวดล้อมที่กิจการดําเนินงานอยู่ การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ

ผลกระทบ นโยบายการลงทุนของกิจการเพ่ือดํารงและส่งเสริมการดําเนินงาน รวมถึง

นโยบายการจ่ายปันผล 

13.2 แหล่งเงินทุนของกิจการ และอัตราส่วนระหว่างหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของตาม 

ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และ 

13.3 ทรัพยากรของกจิการซ่ึงไม่เข้าเกณฑก์ารรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

14. กิจการหลายแห่งยังนําเสนอรายงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เช่น รายงานเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม และงบมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมซ่ึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
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มีสาระสาํคัญ และเม่ือพิจารณาว่าพนักงานเป็นกลุ่มผู้ใช้งบการเงินที่สาํคัญ รายงานที่นําเสนอ

นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอ้พิจารณาโดยทัว่ไป  

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  

15.  งบการเงินตอ้งแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ

โดยถูกตอ้งตามที่ควร การแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรคือการเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม

ของผลกระทบของรายการ เหตุการณอ่ื์นๆ และเงื่อนไขต่างๆ ตามคํานิยามและเกณฑก์ารรบัรู ้

รายการสินทรพัย ์หนี้ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ที่กําหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี การนําเสนอ 

งบการเงินซ่ึงไดถ้ือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูล

เพิม่เติมใหเ้หมาะสมแก่กรณีถอืว่างบการเงินนั้นนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

 

16. งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งเปิดเผยถึงการถือปฏิบติั 

ตามมาตรฐานดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชดัเจนโดยไม่มีเงือ่นไขกิจการ

จะตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินไดจ้ดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถา้งบการเงิน

ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําข้ึนตามขอ้กําหนดทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

17. ในสถานการณเ์กอืบทั้งหมด งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรกต่็อเม่ืองบการเงินน้ัน

ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกจิการยังต้องถอืปฏบิัติในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

17.1 เลือกและนาํนโยบายการบัญชีไปถือปฏบิัติตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด ซ่ึงได้กาํหนดลาํดับช้ันของแนวทางปฏบิัติที่บังคับใช้ในการพิจารณาเลือกใช้

นโยบายการบัญชีของฝ่ายบริหารในกรณทีี่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดไว้

เป็นการเฉพาะสาํหรับรายการน้ันๆ 

17.2 นาํเสนอข้อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

เช่ือถอืได้ เปรียบเทยีบกนัได้ และเข้าใจได้ 

17.3 เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณทีี่การปฏบิัติตามข้อกาํหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์

และเง่ือนไขอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของกจิการ 

 

18. การเปิดเผยนโยบายการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ 

การจัดทําคําอธิบายเกี่ยวกบันโยบายการบญัชีที่ไม่เหมาะสมที่กิจการใช ้ไม่ทําใหน้โยบาย 

การบญัชีนั้นเหมาะสมข้ึนมาได ้ 
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19. ในสถานการณซ่ึ์งยากที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีขอ้สรุปว่าการปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึง่จะทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินเกิด

ความเขา้ใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุใหง้บการเงินขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องงบการเงิน

ตามที่กําหนดในแม่บทการบญัชี กิจการตอ้งไม่ปฏิบติัตามขอ้กําหนดนั้น และตอ้งปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดที่ระบุในย่อหนา้ที่ 20 ในกรณีที่แม่บทการบญัชีที่บงัคับใช้ที่เกี่ยวข้องกําหนด 

หรือไม่มีขอ้หา้มการไม่ปฏิบติัตามดงักล่าว 

 

20. ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบติัตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ตามที่ระบุไวใ้น 

ย่อหนา้ที ่19 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

20.1 ขอ้สรุปของฝ่ายบริหารที่ว่า งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

20.2 ขอ้ความที่แสดงว่ากิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ    

ถือปฏิบติั ยกเวน้เรื่องที่กิจการจําตอ้งไม่ปฏิบติัตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน เพือ่ใหง้บการเงินแสดงขอ้มูลถูกตอ้งตามทีค่วร 

20.3 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่กิจการไม่ปฏิบติัตาม ลกัษณะของการ

ไม่ถือปฏิบติั รวมถึงการปฏิบติัที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดสําหรบั 

การไม่ปฏิบติัตาม เหตุผลที่หากปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

แลว้จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากในสถานการณ์ต่างๆ จนเป็นเหตุให ้

งบการเงินขดัแยง้กบัวตัถุประสงคที์่กําหนดในแม่บทการบญัชี และวิธีปฏิบติัที่กิจการ

เลือกใช ้และ 

20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อ

รายการแต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบติัตามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรบัแต่ละงวดทีมี่การนาํเสนอนั้น 

 

21. กรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใด 

ในงวดก่อนแลว้ส่งผลต่อจํานวนเงินที่รบัรูใ้นงบการเงินงวดบญัชีปัจจุบนั กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลตามทีก่ําหนดในย่อหนา้ที ่20.3 และ 20.4 

 

22. ตัวอย่างของการใช้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21 ได้แก่ กจิการไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ  

การวัดการเปล่ียนแปลงมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ ในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

23. ในสถานการณซ่ึ์งยากที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายบริหารของกิจการมีความเห็นว่าการปฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึง่จะทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินเกิด

ความเขา้ใจผดิอย่างมากจนเป็นเหตุใหง้บการเงินขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องแม่บทการบญัชี

แต่แม่บทการบญัชีที่บงัคบัใชที้่เกี่ยวขอ้งไม่อนุญาตให้มีการไม่ถือปฏิบติัตามขอ้กําหนด
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ดงักล่าว ถา้เป็นเช่นนั้น กิจการตอ้งใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุดเพือ่ลดความเขา้ใจผิดซ่ึงเกิด

จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

23.1 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่มีปัญหา ลกัษณะของขอ้กําหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ฝ่ายบริหารของกิจการเห็นว่า 

การปฏิบติัตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทําใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิดอย่างมาก จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแยง้กบัวตัถุประสงค์ของแม่บท 

การบญัชี 

23.2 การปรับปรุงแต่ละรายการในงบการเงินสําหรับแต่ละงวดที่มีการนําเสนอซ่ึง 

ฝ่ายบริหารของกิจการเห็นว่าจําเป็นเพือ่ใหง้บการเงินนาํเสนอขอ้มูลถูกตอ้งตามทีค่วร 

 

24. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 19 ถึง 23 การแสดงข้อมูลในงบการเงินจะถือว่า

ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินเม่ือข้อมูลที่แสดงน้ันมิได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

รายการ เหตุการณ์ และสภาพการณ์อื่นที่ข้อมูลน้ันนําเสนอหรือคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 

จะนาํเสนอ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ในการพิจารณาว่า 

การปฏิบัติตามข้อกาํหนดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทาํให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ 

งบการเงินที่กาํหนดไว้ในแม่บทการบัญชี ฝ่ายบริหารของกจิการต้องพิจารณาทุกเร่ืองดังต่อไปน้ี 

24.1 สาเหตุที่กิจการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ภายใต้สถานการณ์น้ันๆ 

และ 

24.2 สถานการณ์ของกิจการมีความแตกต่างอย่างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่นที่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ันได้ หากกิจการอื่นซ่ึงอยู่

ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ของกิจการสามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ดังกล่าวได้ ต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินย่อมจะไม่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเกดิความเข้าใจผิดมากจน

เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขัดแย้ง 

กบัวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี 

 

 

การดาํเนินงานต่อเนือ่ง   

25. ในการจดัทํางบการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งประเมินความสามารถในการดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง

ของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัทําข้ึนตามหลกัการดําเนนิงานต่อเนือ่ง เวน้แต่ฝ่ายบริหารมี

ความตั้งใจทีจ่ะชําระบญัชี หรือหยดุประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกทีเ่ป็นไปไดจ้ริงอ่ืนใด

นอกเหนอืจากชําระบญัชีหรือหยดุประกอบธุรกิจ หากจากการประเมินความสามารถในการ

ดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ทําใหฝ่้ายบริหารตระหนกัว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคญั

เกีย่วกบัเหตุการณ ์หรือสภาพการณใ์ดทีอ่าจทําใหเ้กิดความสงสยัอย่างมีนยัสําคญัเกีย่วกบั

ความสามารถในการดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผยใหท้ราบถงึความ
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ไม่แน่นอนดงักล่าว ในกรณีทีง่บการเงินมิไดจ้ดัทําข้ึนตามหลกัการดําเนนิงานต่อเนือ่ง กิจการ

ตอ้งเปิดเผยถงึขอ้เท็จจริงนี้  พรอ้มทั้งเกณฑที์ใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงินนั้น และเหตุผลทีไ่ม่

อาจถอืไดว่้ากิจการเป็นกิจการทีจ่ะดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่งได ้

 

26. ในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ ฝ่าย

บริหารต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกบัอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงในแต่ละกรณี ในกรณีที่

กิจการมีการดาํเนินงานที่มีกาํไรในอดีตและมีความพร้อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจ

สรุปได้ว่าการใช้หลักการดาํเนินงานต่อเน่ืองในการนาํเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ว โดยที่

ไม่จาํเป็นต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด ในกรณีอื่นฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่

เกี่ยวกับความสามารถในการทาํกาํไรทั้งในปัจจุบันและจากการคาดการณ์ในอนาคต กาํหนดการ

ชําระคืนหน้ีและแหล่งเงินทุนทดแทนที่เป็นไปได้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ว่าการใช้เกณฑ์การ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองในการนาํเสนองบการเงินน้ันมีความเหมาะสม 

 

เกณฑค์งคา้ง   

27. กิจการตอ้งจดัทํางบการเงินตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

 

28. เม่ือใช้เกณฑค์งค้างในการจัดทาํงบการเงิน กจิการต้องรับรู้ รายการเป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย (องค์ประกอบของงบการเงิน) เม่ือรายการเหล่าน้ันเป็นไปตาม 

คาํนิยามและเกณฑก์ารรับรู้รายการตามที่กาํหนดไว้ในแม่บทการบัญชี 

 

ความมีสาระสาํคญัและการนาํเสนอดว้ยยอดรวม   

29. รายการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ละประเภทที่มีสาระสําคญัตอ้งแยกแสดงในงบการเงิน

รายการที่มีลกัษณะหรือหนา้ที่ไม่คลา้ยคลึงกนัแต่ละรายการตอ้งแยกแสดงในงบการเงิน 

เวน้แต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสําคญั 

 

30. งบการเงินเป็นผลของการประมวลรายการค้าหรือเหตุการณ์อื่นจาํนวนมากที่ได้รวมเป็นประเภท

ตามลักษณะหรือหน้าที่ของรายการน้ันๆ ขั้นตอนสดุท้ายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท

รายการค้าคือ การนาํเสนอข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้ว ซ่ึงปรากฏอยู่ในแต่ละรายการใน 

งบการเงิน รายการแต่ละรายการที่ไม่มีสาระสาํคัญให้นําไปรวมกับรายการอื่นเพ่ือนําเสนอใน 

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรกต็าม รายการที่ไม่มีสาระสาํคัญพอที่จะ

แยกแสดงต่างหากในงบการเงิน อาจมีสาระสาํคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงต่างหากในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

31. กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หากข้อมูลน้ันไม่มีสาระสาํคัญ 
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การหกักลบ   

32. กิจการต้องไม่นําสินทรัพยแ์ละหนี้ สิน หรือรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย มาหักกลบกัน นอกจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอ้กําหนดหรืออนุญาตใหห้กักลบได ้

 

33. กจิการต้องแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน และรายได้และค่าใช้จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ 

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบแสดงฐานะการเงินหรืองบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการ

นําเสนอ) จะทาํให้เปล่ียนความสามารถของผู้ใช้งบการเงินในการเข้าใจรายการ เหตุการณ ์

สภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ นและการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้นแต่การ 

หักกลบน้ันจะสะท้อนถึงสาระของรายการหรือสภาพการณ์น้ัน การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ซ่ึง 

แสดงสทุธจิากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถอืเป็นการหักกลบรายการ ตัวอย่างเช่น การแสดงสนิค้าคงเหลือ

สทุธจิากค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย และลูกหน้ีสทุธจิากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู เป็นต้น 

 

34. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้  นิยามคาํว่ารายได้ และกาํหนดให้

กิจการวัดมูลค่ารายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือที่ค้างรับหักด้วยส่วนลด

การค้าและส่วนลดตามปริมาณซ้ือจ่ายคืนภายหลังที่กจิการอนุญาตให้มีกิจการอาจมีรายการอื่นๆ 

ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นกจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้จากการดาํเนินงานตามปกติธุรกจิ แต่เป็นรายการที่มัก

เกดิขึ้นควบคู่ไปกับกจิกรรมหลักที่ก่อให้เกดิรายได้ กจิการต้องแสดงผลของรายการเหล่าน้ันโดย

การหักกลบรายได้กบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกดิขึ้นจากรายการเดียวกนัหากการแสดงยอดสทุธิใน

ลักษณะน้ีจะช่วยสะท้อนให้เหน็สาระของรายการและเหตุการณท์ี่เกดิขึ้น ตัวอย่างเช่น 

34.1 กจิการแสดงผลกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน

และสนิทรัพย์ดาํเนินงาน โดยนาํมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั

การจาํหน่ายหักจากจาํนวนเงินที่ได้รับจากการจาํหน่าย  

34.2 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงมีการรับรู้ ตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น และกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจากบุคคลที่สามภายใต้

ข้อตกลงตามสญัญา (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในการรับประกนัจากผู้ขาย) อาจแสดงสทุธิ

จากเงินชดเชยที่เกี่ยวข้อง 

 

35. นอกจากน้ี ให้กจิการแสดงผลกาํไรและขาดทุนที่เกดิจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั

ตามเกณฑ์สุทธิ ตัวอย่างเช่น ผลกาํไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ

ผลกาํไรและขาดทุนที่เกดิจากการถอืครองเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือค้า อย่างไรกต็าม หากผลกาํไร

และขาดทุนดังกล่าวมีสาระสาํคัญให้กจิการแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 

 

ความถีใ่นการรายงาน 

36. กิจการตอ้งนําเสนองบการเงินฉบบัสมบูรณ ์(รวมทั้งขอ้มูลเปรียบเทียบ) อย่างนอ้ยปีละครั้ง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งนําเสนอ 
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งบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชียาวกว่าหรือสั้นกว่าหนึ่งปี กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เพิม่เติมสําหรบัแต่ละงวดในงบการเงินดงัต่อไปนี้   

36.1 เหตุผลในการใชง้วดทีย่าวกว่าหรือสั้นกว่าหนึง่ปี  

36.2 ขอ้เท็จจริงทีว่่าจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบ

กนัไดท้ั้งหมด 

 

37.  โดยปกติ กจิการจะจัดทาํงบการเงินขึ้นอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับรอบระยะเวลาหน่ึงปี อย่างไรกต็าม 

ในทางปฏิบัติกิจการบางแห่งเลือกที่จะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามการปฏบิัติดังกล่าว  

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ   

38. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกบัทุกรายการทีแ่สดงจํานวนเงินในงบการ

เงินงวดปัจจุบนั หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิไดอ้นุญาตหรือกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

กิจการตอ้งรวมขอ้มูลเปรียบเทียบทีเ่ป็นขอ้มูลเชิงบรรยายและพรรณนา หากขอ้มูลนั้นช่วยให้

ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเขา้ใจงบการเงินของงวดปัจจุบนั 

 

39.  กิจการที่เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสองงบ งบอื่นๆ 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองงบ เม่ือกจิการได้นาํนโยบายการบัญชี

มาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลัง หรือเม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการใน 

งบการเงินใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสามงบ งบอื่นๆ และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองงบ กจิการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  

39.1  สิ้นงวดปัจจุบัน 

39.2  สิ้นงวดก่อน (งวดเดียวกนักบัต้นงวดของงวดปัจจุบัน)  

39.3  ต้นงวดของงวดที่นาํมาเปรียบเทยีบล่าสดุ 

40. ในบางกรณี ข้อมูลเชิงบรรยายในงบการเงินงวดก่อนๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ในงวดปัจจุบัน กิจการเปิดเผยรายละเอียดของข้อพิพาททางกฎหมายที่ผลของคดี 

ยังมีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนและผลของคดียังไม่สิ้ นสุด ผู้ใช้ 

งบการเงินได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานงวดก่อนและขั้นตอนที่ได้ทาํในระหว่างงวดเพ่ือให้ความไม่แน่นอนน้ันหมดไป 

 

41. เมื่อกิจการมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการต้อง 

จัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ดว้ย เวน้แต่การจัดประเภทใหม่ 

ไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบ

ใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

41.1 ลกัษณะของการจดัประเภทใหม่ 

41.2 จํานวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภททีถู่กจดัประเภทใหม่ และ 



 

20 

 

41.3 เหตุผลในการจดัประเภทใหม่ 

42. หากกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบัติที่จะจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามา

เปรียบเทียบใหม่ได ้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

42.1 เหตุผลทีไ่ม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่ของจํานวนดงักล่าวได ้และ 

42.2 ลกัษณะของรายการปรบัปรุงหากมีการจดัประเภทรายการใหม่ 

 

43. การทาํให้ข้อมูลในงบการเงินแต่ละงวดเปรียบเทียบกันได้ดีย่ิงขึ้ นจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประเมินแนวโน้มของข้อมูลทางการเงิน

เพ่ือการคาดการณ์ ในบางสถานการณ์กจิการไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะนาํข้อมูลงวดก่อน

มาจัดประเภทใหม่เพ่ือเปรียบเทยีบกับข้อมูลในงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจไม่ได้

เกบ็ข้อมูลในงวดก่อนในลักษณะที่ทาํให้กิจการสามารถจัดประเภทรายการใหม่ได้ และอาจ 

ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะสร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้ 

 

44. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ได้กําหนดวิธีการปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ 

เม่ือกจิการเปล่ียนนโยบายการบัญชี หรือแก้ไขข้อผดิพลาด 

 

ความสมํา่เสมอในการนาํเสนอ   

45. กิจการตอ้งนาํเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลกัษณะเดียวกนัในทุกงวด ยกเวน้

กรณีใดกรณีหนึง่ดงัต่อไปนี้  

45.1 ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะการดําเนินงานของกิจการหรือ

การทบทวนงบการเงินแลว้เป็นที่ชดัเจนว่าการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ 

ในงบการเงินแบบใหม่จะทําให้การนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

โดยคํานึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีที่กําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เ รื่อง นโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด  

45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหมี้การเปลีย่นแปลงการนาํเสนองบการเงิน 

 

46. ตัวอย่างเช่น การซ้ือหรือขายกจิการที่มีนัยสาํคัญหรือการทบทวนการนาํเสนองบการเงินของกจิการ

อาจช้ีให้เหน็ว่างบการเงินน้ันจาํเป็นต้องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม กจิการจะเปล่ียนแปลง

การนําเสนองบการเงินได้ก็ต่อเม่ือการนําเสนอที่ เปล่ียนไปน้ันให้ข้อมูลที่ เ ช่ือถือได้และมี 

ความเกี่ยวข้องมากขึ้นกบัการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน และการนาํเสนอในรปูแบบใหม่น้ันยังคง

ใช้ต่อไปเพ่ือให้งบการเงินสามารถนาํมาเปรียบเทียบกันได้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอ 

งบการเงิน กจิการต้องจัดประเภทข้อมูลที่นาํมาเปรียบเทยีบใหม่ตามย่อหน้าที่ 41 และ 42 
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โครงสรา้งและเนื้ อหา   

ความนาํ   

47. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนําเสนอ) และงบแสดงการเปล่ียนแปลง     

ส่วนของเจ้าของ และกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลรายการอื่นๆในงบการเงินดังกล่าวหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ได้กาํหนดเร่ืองเกี่ยวกบัการนาํเสนอข้อมูลกระแสเงินสด 

 

48. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีบางคร้ังใช้คาํว่า “การเปิดเผย” ในความหมายกว้าง โดยมีความหมาย

ครอบคลุมถึงรายการที่นาํเสนอในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลยังได้มีการกาํหนดไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหรือมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นๆมีข้อกาํหนดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะทาํไว้ใน

งบการเงิน 

 

การระบุช่ืองบการเงิน  

49. งบการเงินตอ้งมีการระบุช่ือไวอ้ย่างชดัเจนและแยกออกจากขอ้มูลอ่ืนที่นาํเสนออยู่ในเอกสาร

เผยแพร่ชดุเดียวกนั 

 

50. มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถอืปฏบิัติกบังบการเงินเท่าน้ัน โดยไม่ถือปฏบิัติกบัข้อมูลอื่นที่

นาํเสนอในรายงานประจาํปี เอกสารที่ย่ืนตามข้อบังคับหรือเอกสารอื่น ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งสาํคัญที่

ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถแยกข้อมูลที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจาก

ข้อมูลอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินแต่ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามข้อกาํหนดเหล่าน้ัน 

 

51. กิจการตอ้งระบุช่ือส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วน

อย่างชดัเจน และยงัตอ้งแสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ อย่างเด่นชดั ซ่ึงจะแสดงซ้ํากนัไดถ้า้การ

แสดงซ้ํานั้นทําใหเ้กิดความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

51.1 ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอ่ืนที่เป็นการระบุและการเปลี่ยนแปลงใน

ขอ้มูลดงักล่าวจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

51.2 การระบุว่างบการเงินนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเป็นงบการเงินของ 

กลุ่มกิจการ 

51.3 วันที่ ส้ินรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมงบการเงินหรือ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

51.4 สกุลเงินที่ใช้รายงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 

2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และ 

51.5 จํานวนหลกัทีใ่ชใ้นการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 
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52. ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 51 สามารถปฏบิัติได้โดยการแสดงหัวเร่ืองของหน้า งบการเงิน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หัวเร่ืองย่อของสดมภ์ และอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกนั กจิการต้องใช้ดุลยพินิจใน

การตัดสินใจว่าวิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนําเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น งบการเงิน 

ที่นาํเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์มักไม่แสดงข้อมูลแยกเป็นแต่ละหน้า ดังน้ัน กจิการจึงต้องแสดง

รายการต่างๆดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในงบการเงินสามารถเข้าใจได้ 

 

53. กิจการมักแสดงจาํนวนเงินไว้เป็นหลักพันหรือหลักล้านตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้ น กิจการสามารถทําเช่นน้ันได้ตราบใดที่กิจการ 

ได้เปิดเผยถงึระดับของการปัดเศษและการปัดเศษดังกล่าวไม่เป็นการตัดทอนข้อมูลที่มีสาระสาํคัญ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน   

ขอ้มูลท่ีตอ้งนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน   

54. งบแสดงฐานะการเงินตอ้งมีรายการทีแ่สดงจํานวนเงินทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  เป็นอย่างนอ้ย  

54.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

54.2 ลูกหนี้ การคา้และลูกหนี้ อ่ืน 

54.3 สินคา้คงเหลือ 

54.4 สินทรพัยชี์วภาพ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้) 

54.5 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

54.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ไม่รวมจํานวนเงินทีแ่สดงในขอ้ 54.1 54.2 และ 54.5) 

54.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

54.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

54.9 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

54.10 ยอดรวมของสินทรัพยที์่จัดประเภทเป็นสินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขายและสินทรัพย ์

ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพยที์่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขาย 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัย์

ไม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงานทีย่กเลิก 

54.11 เจา้หนี้ การคา้และเจา้หนี้ อ่ืน 

54.12 ประมาณการหนี้ สิน 

54.13 หนี้ สินทางการเงิน (ไม่รวมจํานวนเงินทีแ่สดงในขอ้ 54.11 และ 54.12) 

54.14 หนี้ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดส้ําหรับงวดปัจจุบนัตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ภาษีเงินได ้ 

54.15 หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที่

กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ภาษีเงินได ้ 
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54.16 หนี้ สินที่รวมในกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัย ์

ไม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงานทีย่กเลิก 

54.17 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีแ่สดงในส่วนของเจา้ของ   

54.18 ทุนทีอ่อกจําหน่าย และสํารองต่างๆ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

 

55. กิจการจะตอ้งแสดงรายการแต่ละรายการ หัวขอ้เรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะ

การเงินเพิม่เติม ถา้หากการแสดงรายการในลกัษณะดงักล่าวช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในฐานะ

การเงินของกิจการ 

 

56. เมือ่กิจการแยกแสดงการจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการ

หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน กิจการตอ้งไม่จัดประเภทรายการสินทรพัย ์(หนี้ สิน) ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีเป็นสินทรพัย ์(หนี้ สิน)หมุนเวียน 

 

57. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดลาํดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต่างๆ 

ตามย่อหน้าที่ 54 เป็นเพียงการกาํหนดไว้อย่างง่ายตามลักษณะและหน้าที่ที่มีความแตกต่าง  

เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี 

57.1 รายการแต่ละบรรทัดควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้าที่ของแต่ละ

รายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกันน้ัน มีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินของกจิการ และ 

57.2 คาํอธิบายและการเรียงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกัน 

อาจเปล่ียนแปลงได้ตามลักษณะและรายการของกิจการ เพ่ือให้ข้อมูลที่ช่วยให้เกดิความ

เข้าใจในฐานะการเงินของกจิการ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจเปล่ียนแปลงคาํอธิบาย

รายการข้างต้นเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน 

 

58. การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดต้องแยกแสดงเพ่ิมเติมให้พิจารณาโดยถอืเกณฑด์ังน้ี 

58.1 ลักษณะและสภาพคล่องของสนิทรัพย์ 

58.2 การใช้งานของสนิทรัพย์ภายในกจิการ และ 

58.3 จาํนวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหน้ีสนิ 

 

59.  การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกนัสาํหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกนัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เหน็ว่าสินทรัพย์

น้ันมีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน กิจการจึงต้องแสดงสินทรัพย์แต่ละรายการน้ันแยกจากกัน 

ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์แต่ละประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงในราคาทุนหรือ

ราคาที่ตีใหม่ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ ์ 
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ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกบัรายการไม่หมุนเวียน 

60. กิจการตอ้งแยกแสดงสินทรพัยแ์ละหนี้ สินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบ 

แสดงฐานะการเงินตามขอ้กําหนดของย่อหนา้ที่ 66 ถึง 76 เวน้แต่การแสดงรายการตาม

สภาพคล่องจะมีความน่าเช่ือถือและมีความเกี่ยวขอ้งมาก หากกิจการปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้นี้  

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินทั้งหมดจะตอ้งแสดงตามลาํดบัของสภาพคล่อง 

 

61. ไม่ว่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินจะนาํเสนอไวด้ว้ยวิธีใดก็ตาม กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สําหรบัรายการสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

แต่ละบรรทดัซ่ึงไดร้วมยอดคงเหลือส่วนทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนหรือจ่ายชําระดงันี้  

61.1 ไม่เกิน 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน และ  

61.2 เกินกว่า 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน  

 

62. หากกิจการขายสินค้าหรือบริการซ่ึงมีรอบระยะเวลาการดาํเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน การจัด

ประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินออกเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะ

การเงินจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิที่กิจการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อย่างต่อเน่ืองออกจากสินทรัพย์สุทธิที่กิจการใช้ในการดําเนินงานระยะยาว การจัดประเภท 

ในลักษณะน้ีทาํให้สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานปัจจุบัน 

และหน้ีสนิที่จะถงึกาํหนดชาํระภายในช่วงเวลาเดียวกนัน้ันแสดงไว้อย่างเด่นชัด 

 

63. กจิการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามลาํดับสภาพคล่องของ

แต่ละรายการไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก จะให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและ

เกี่ยวข้องได้ดีกว่าการแสดงเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เน่ืองจากกจิการดังกล่าวไม่ได้

ขายสนิค้าหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน 

 

64. ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 60 อนุญาตให้กิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง

สินทรัพย์และหน้ีสินบางส่วนโดยใช้เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนควบคู่กับ

เกณฑ์การแสดงอื่นตามลาํดับสภาพคล่องกไ็ด้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและ 

มีความเกี่ยวข้องมากกว่า 

 

65. ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่คาดว่ากิจการจะได้รับชําระจากสินทรัพย์และจะต้องชําระคืนหน้ีสินเป็น

ประโยชน์ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหน้ีของกิจการ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัวันครบกาํหนดของสนิทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และหน้ีสิน

ทางการเงินรวมถึง เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สินค้าคงเหลือ หรือวันที่กิจการต้องชาํระหน้ีสิน เช่น 
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ประมาณการหน้ีสนิ ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันจะแสดงเป็นรายการ

หมุนเวียนหรือรายการไม่หมุนเวียนกต็าม ตัวอย่างเช่น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลของมูลค่าของ

สนิค้าคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

66. กิจการตอ้งจดัประเภทสินทรพัยเ์ป็นสินทรพัยห์มุนเวียนเมือ่สินทรพัยน์ ั้นเป็นไปตามเงือ่นไขขอ้

ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

66.1 คาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์หรือตั้งใจจะขายหรือใชภ้ายในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการ 

66.2 ถอืไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์บื้ องตน้คือมีไวเ้พือ่คา้ 

66.3 คาดว่าจะไดร้บัประโยชนภ์ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

หรือ  

66.4 สินทรพัยด์งักล่าวเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ไดน้ิยามไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไม่มี

ข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชําระหนี้ สินภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 

12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

 

สินทรพัยท่ี์ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้ใหจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

67. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้คําว่า ไม่หมุนเวียน ให้หมายรวมถึง สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีลักษณะที่เป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้

คาํอธบิายอื่นหากคาํที่เลือกใช้แทนน้ันยังคงมีความหมายชัดเจน 

 

68. รอบระยะเวลาการดาํเนินงานของกจิการ หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมตั้งแต่ซ้ือสนิทรัพย์มาเพ่ือใช้ใน

การดําเนินงาน จนกระทั่งได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หากไม่สามารถระบุ 

รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการได้อย่างชัดเจนให้ถือว่ารอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพย์หมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพย์ต่างๆ (เช่น สินค้าคงเหลือ 

และลูกหน้ีการค้า) ที่ขาย ใช้ไป หรือให้ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ 

ถึงแม้กิจการไม่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่าน้ันภายใน 12 เดือนนับจาก  

รอบระยะเวลารายงานกต็าม สินทรัพย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์

เบื้ องต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้า (ตัวอย่างรวมถึงสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) และส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่

ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
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หนี้ สินหมุนเวียน   

69. หนี้ สินจะจัดประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อหนี้ สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง

ต่อไปนี้  

69.1 คาดว่าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนนิงานตามปกติของกิจการ 

69.2 ถอืไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์บื้ องตน้คือมีไวเ้พือ่คา้ 

69.3 ถงึกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

69.4 กิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนการชําระหนี้ ออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหนา้ที่ 73) หากคู่สญัญามี

ทางเลือกให้จ่ายชําระหนี้ โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชําระหนี้ ไม่มี

ผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการ 

หนี้ สินท่ีไม่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้ใหจ้ดัประเภทเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียน 

 

70. หน้ีสินหมุนเวียนบางประเภท เช่น เจ้าหน้ีการค้า รายการคงค้างบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน 

และต้นทุนดาํเนินงานอื่น เป็นส่วนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน

ตามปกติของกจิการ กจิการจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน แม้ว่าจะครบ

กาํหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติน้ีให้ถือปฏบิัติเหมือนกนักบัการจัดประเภทสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการ สาํหรับกรณี

ที่กิจการไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติได้อย่างชัดเจนให้ถือว่า 

รอบระยะเวลาการดาํเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

 

71. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น เป็นหน้ีสินที่การชาํระไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลาการดาํเนินงาน

ตามปกติ แต่มีกาํหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์เบื้ องต้นเพ่ือมีไว้เพ่ือค้า ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทางการเงินบางประเภทที่มีการจัด

ประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนของหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนระยะยาวที่ถึง

กาํหนดชาํระในหน่ึงปี เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเจ้าหน้ีอื่นๆ สาํหรับหน้ีสนิทาง

การเงินซ่ึงกจิการใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว (น่ันคือมิได้เป็นส่วนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้

ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไม่ครบกาํหนดชําระภายใน 12 

เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานให้ถือเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนที่ต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 74 

และ 75 

 

72. กิจการต้องจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินที่จะครบกาํหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบ

ระยะเวลารายงานเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน ถงึแม้ว่าหน้ีสนิน้ันเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อดังต่อไปน้ี 

72.1 เง่ือนไขเดิมในการชาํระหน้ีสนิจะมีระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน และ 
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72.2 มีข้อตกลงที่จะชาํระหน้ีโดยการก่อหน้ีสินระยะยาวใหม่หรือวางกาํหนดเวลาการจ่ายเงิน

ใหม่ให้เป็นหน้ีสนิระยะยาว ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวจัดทาํเสรจ็สมบูรณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

 

73. ภายใต้เง่ือนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากกจิการคาดหวังและมีสทิธใินการดาํเนินการที่จะชาํระภาระ

ผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่ที่มีอายุอย่างน้อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไป

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันน้ันต้องจัดประเภท

เป็นไม่หมุนเวียนแม้ว่าภาระผูกพันเดิมน้ันมีกาํหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน 

อย่างไรกต็าม หากกจิการไม่มีสทิธใินการดาํเนินการที่ชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่

หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสนิใหม่) 

ทั้งน้ีโดยไม่พิจารณาความสามารถของกิจการในการชาํระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหน้ีสินใหม่ 

ภาระผูกพันน้ันต้องจัดประเภทเป็นหมุนเวียน  

 

74. หากก่อนหรือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

ซ่ึงเป็นผลให้หน้ีสนิน้ันกลายเป็นหน้ีสนิที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม กจิการต้องจัดประเภทหน้ีสนิน้ัน

เป็นหน้ีสินหมุนเวียน แม้ว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออก 

งบการเงิน เจ้าหน้ีตกลงที่จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันทั้งที่ได้มีการละเมิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ กจิการ

ต้องจัดประเภทหน้ีสินน้ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ 

ไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเล่ือนการชาํระหน้ีออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 

นับจากวันที่ดังกล่าว 

 

75. อย่างไรกต็าม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลา

อย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้กิจการดาํเนินการแก้ไขการละเมิด

เง่ือนไข ซ่ึงภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายชาํระหน้ีคืนในทนัท ี

กจิการต้องจัดประเภทหน้ีสนิน้ีเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

 

76. ในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้ นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไขที่ไม่ต้องปรับปรุงงบการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน 

76.1 มีการชาํระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหน้ีสนิระยะยาวใหม่ 

76.2 มีการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ 

76.3 เจ้าหน้ีผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให้

กจิการดาํเนินการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
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ขอ้มูลท่ีตอ้งนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

77. กิจการตอ้งเปิดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ของรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทใหเ้หมาะสมกบั 

การดําเนนิงานของกิจการ 

 

78. รายละเอียดที่แสดงในการจัดประเภทย่อยขึ้ นอยู่กับข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้าที่ของจาํนวนที่เกี่ยวข้องน้ัน กิจการต้องใช้ปัจจัยที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 58 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดประเภทย่อย ซ่ึงการเปิดเผยรายการแต่ละรายการ 

จะมีความแตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

78.1 รายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

78.2 ลูกหน้ี ให้แยกแสดงเป็นลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้า และลูกหน้ีอื่น 

78.3 สนิค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 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 ซ่ึงรวมถึงขอ้จํากดั

ในการจ่ายปันผลและการจ่ายคืนทุน 

79.1.6 หุน้ของกิจการทีถ่อืโดยกิจการหรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของกิจการ และ 

79.1.7 หุ้นที่สํารองไวเ้พื่อออกให้ตามสิทธิหรือตามสญัญาการขายหุ้น พรอ้ม

เงือ่นไขและจํานวนเงินทีเ่กีย่วขอ้ง และ  

79.2 คําอธิบายถงึลกัษณะและวตัถุประสงคข์องสํารองแต่ละประเภทในส่วนของเจา้ของ 
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80.  กิจการที่ไม่มีหุน้ทุน เช่น หา้งหุน้ส่วน หรือทรสัต ์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเทียบเท่ากบัขอ้มูลที่

กําหนดในย่อหนา้ที ่79.1 โดยใหแ้สดงการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดสําหรบัแต่ละ

รายการในส่วนของเจา้ของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอ้จํากดั ของส่วนไดเ้สียของเจา้ของ 

แต่ละประเภท 

 

80ก.  ถา้กิจการมีการจดัประเภทรายการใหม่ของรายการดงัต่อไปนี้   

80ก.1 เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืนจดัประเภทเป็นตราสารทุน หรือ 

80ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่เพิม่ภาระผูกพนัใหแ้ก่กิจการในการที่จะตอ้งส่งมอบสินทรพัย์

สุทธิของกิจการตามสดัส่วนของหุน้ เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได ้จัดประเภท 

เป็นตราสารทุน 

โดยจดัประเภทระหว่างหนี้ สินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนการ

จัดประเภทรายการใหม่ทั้งการจัดเขา้และการยา้ยออกจากแต่ละประเภท (หนี้ สินทางการเงิน

หรือส่วนของผูถ้อืหุน้) เวลาและเหตุผลการจดัประเภทรายการใหม่นั้น 

 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

81. กิจการตอ้งแสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่รบัรูใ้นงวดในงบการเงินตามขอ้ใดขอ้

หนึง่ดงัต่อไปนี้  

81.1 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จเพยีงงบเดียว หรือ 

81.2 แยกเป็นสองงบ คือ งบที่แสดงองค์ประกอบกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไร

ขาดทุน) และงบที่ตั้ งตน้ดว้ยกําไรหรือขาดทุนและแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

 

ขอ้มูลท่ีตอ้งนาํเสนอในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

82. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัพรอ้มจํานวนเงินสําหรบังวด สําหรบั

รายการดงัต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

82.1 รายได ้

82.2 ตน้ทุนทางการเงิน 

82.3 ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้ทีใ่ชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

82.4 ค่าใชจ่้ายภาษี 

82.5 ยอดรวมของ  

  82.5.1 กําไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการดําเนนิงานทีย่กเลิก และ  
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82.5.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดที้่รบัรูจ้ากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหกั

จากตน้ทุนในการขายหรือจากการจําหน่ายกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ดําเนนิงานทีย่กเลิก 

82.6 กําไรหรือขาดทุน 

82.7 องคป์ระกอบแต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่จัดประเภทตามลกัษณะ 

(ซ่ึงไม่รวมจํานวนในขอ้ 82.8) 

82.8 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ที่ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

และ 

82.9 กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 

83. กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นการจัดสรรสําหรบังวด 

ดงันี้  

83.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดทีเ่ป็นของ 

 83.1.1 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม และ 

 83.1.2 ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

83.2 กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบังวดทีเ่ป็นของ 

 83.2.1 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม และ 

 83.2.2 ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

 

84. กิจการอาจจะแสดงรายการในย่อหนา้ที ่82.1-82.6 และเปิดเผยรายการตามย่อหนา้ที่ 83.1 

ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ดูย่อหนา้ที ่81) 

 

85.  กิจการตอ้งแสดงรายการเพิม่เติม หวัขอ้เรื่อง และยอดรวมย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และงบเฉพาะกําไรขาดทุน(ถา้มีการนาํเสนอ) ถา้การแสดงรายการเหล่านั้นทําใหมี้ประโยชน์

ต่อความเขา้ใจเกีย่วกบัผลการดําเนนิงานทางการเงินของกิจการ 

 

86. เน่ืองจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณ์อื่นๆ ของกจิการ มีความแตกต่าง

ในเร่ืองของความถี่ ความเป็นไปได้ที่จะเกดิผลกาํไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณ์ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลการดําเนินงานทางการเงิน จะช่วยให้ผู้ใช้งบ

การเงินเกดิความเข้าใจผลการดาํเนินงานทางการเงินที่เกดิขึ้นและยังช่วยในการคาดหมายผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินในอนาคตของกจิการ กจิการต้องมีการแสดงรายการแต่ละบรรทดัเพ่ิมเติม

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนาํเสนอ) และการแก้ไขคาํอธบิาย

ที่ใช้และจัดเรียงลาํดับรายการใหม่ หากการกระทาํดังกล่าวจาํเป็นต่อการอธบิายองค์ประกอบของ

ผลการดาํเนินงานทางการเงิน โดยปัจจัยที่นาํมาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสาํคัญ ลักษณะ และ

หน้าที่ของแต่ละรายการของรายได้และค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจมีการแก้ไข
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คาํอธบิายเพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากน้ี รายการรายได้

และค่าใช้จ่ายจะนาํมาหักกลบกนัไม่ได้ ยกเว้นจะเข้าตามเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 32 

 

87. กิจการตอ้งไม่แสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถา้มีการนําเสนอ) หรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

กําไรหรือขาดทุนสาํหรบังวด   

88. กิจการตอ้งรบัรูร้ายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทุกรายการสําหรบังวดในกําไรหรือขาดทุนเวน้แต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดหรืออนุญาตไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 

89. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับระบุสถานการณ์ที่กจิการสามารถรับรู้รายการนอกกาํไร

หรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด ระบุสถานการณ์ 2 สถานการณ์ คือ 

การแก้ไขข้อผดิพลาดและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ กําหนดหรืออนุญาตให้องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่

เข้าเกณฑ์ตามคาํนิยามของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในแม่บทการบัญชีแยกออกจากกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูย่อหน้าที่ 7) 

 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรบังวด   

90. กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที้่เกี่ยวกบัแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมถึงการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

91.  กจิการอาจแสดงองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

91.1 แสดงยอดสทุธจิากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง  

91.2 แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงยอดที่เป็นยอดรวมภาษีเงิน

ได้ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบน้ัน 

 

92. กิจการตอ้งเปิดเผยการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

93. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ระบุว่าเม่ือใดจาํนวนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

จะจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน และการจัดประเภทดังกล่าวจะทาํได้หรือไม่ 

การจัดประเภทดังกล่าวได้ถูกอ้างอิงไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีว่าเป็นการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม่ โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ รวมถึงองค์ประกอบของกาํไร



 

32 

 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ เกี่ยวข้องซ่ึงมีการจัดประเภทใหม่เข้าไปในกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่างเช่น กาํไรที่เกิดขึ้ นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซ่ึงจาํนวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นกาํไรที่ยังไม่

เกิดขึ้ นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน โดยกาํไรที่ยังไม่เกิดขึ้ นน้ันต้องหักออกจากกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในงวดที่กาํไรที่เกดิขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในกาํไรหรือขาดทุน เพ่ือหลีกเล่ียง

การรวมรายการดังกล่าวซํา้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

94. กจิการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรือในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ในการแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน กิจการต้องแสดงองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหลังจากการ

ปรับปรงุการจัดประเภทใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

 

95. ตัวอย่างการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ เช่น การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่

เกดิขึ้นจากการขายหน่วยงานต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ)) ที่เกดิจากการตัดบัญชี

สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) และเม่ือมีรายการคาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 100 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้

และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในส่วนที่เกี่ยวกบัการป้องกนัความเสี่ยง

กระแสเงินสด)  

 

96. การปรับปรงุการจัดประเภทรายการใหม่ไม่ได้เกดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตี

ราคาสนิทรัพย์ที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ ์หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือผล

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาํหรับโครงการผลประโยชน์

ของพนักงานที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 93ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน องค์ประกอบเหล่าน้ีจะรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่จัด

ประเภทใหม่ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์อาจโอนเข้ากาํไรสะสมในงวดต่อมา เม่ือกิจการใช้สินทรัพย์หรือตัดสินทรัพย์ออกจาก

บัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) กาํไรและขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องรายงานในกาํไรสะสมในงวดที่มีการรับรู้ ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์

พนักงาน) 
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ขอ้มูลท่ีตอ้งนาํเสนอในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

97. สําหรบัรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่มีสาระสําคญั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะและจํานวน

แยกสําหรบัแต่ละรายการ 

 

98. สถานการณท์ี่ทาํให้กจิการต้องมีการเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถงึ 

98.1 การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือการลดมูลค่าที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณใ์ห้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลค่าดังกล่าว 

98.2 การปรับโครงสร้างกจิกรรมของกจิการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหน้ีสนิที่ได้ตั้ง

ไว้สาํหรับต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าว 

98.3 การจาํหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

98.4 การจาํหน่ายเงินลงทุน 

98.5 การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย และ 

98.7 การกลับรายการประมาณการหน้ีสนิ 

 

99. กิจการตอ้งนําเสนอการวิเคราะหค่์าใชจ่้ายที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนโดยใชก้ารจัดประเภท

ตามลกัษณะหรือตามหนา้ที่ของค่าใชจ่้ายภายในกิจการที่ใหข้อ้มูลที่เช่ือถือไดแ้ละมีความ

เกีย่วขอ้งมากกว่า 

 

100. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการนาํเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้าที่ 99 ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็หรือในงบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนาํเสนอ) 

 

101. กิจการจัดประเภทย่อยค่าใช้จ่ายเพ่ือเน้นให้เหน็ถึงองค์ประกอบต่างๆของผลการดาํเนินงานทาง

การเงินซ่ึงอาจแตกต่างกันในด้านความถี่ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกาํไร

หรือขาดทุน รายละเอยีดดังกล่าวกจิการเลือกนาํเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามลักษณะหรือตาม

หน้าที่กไ็ด้ 

 

102. รูปแบบแรกของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคือ วิธีลักษณะค่าใช้จ่าย กิจการต้องรวมค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน (ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ้ือวัตถุดิบ ค่าขนส่ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน และค่าโฆษณา) โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างหน่วยงานภายในกจิการ 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธน้ีีอาจง่ายต่อการปฏบิัติ เน่ืองจากไม่จาํเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายตาม

หน้าที่ของค่าใช้จ่ายน้ัน ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังน้ี 

รายได้   X 

รายได้อื่น   X 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ X   

วัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป X   
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน X   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย X   

ค่าใช้จ่ายอื่น X   

รวมค่าใช้จ่าย   (X) 

กาํไรก่อนภาษี   X 

 

103. รปูแบบที่สองของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคือ วิธหีน้าที่ค่าใช้จ่าย หรือ วิธต้ีนทุนขาย และจัดประเภท

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของกจิกรรมการ

กระจายสินค้าหรือกิจกรรมการบริหาร ตามวิธีน้ีกิจการต้องเปิดเผยต้นทุนขายแยกจากค่าใช้จ่าย

อื่นเป็นอย่างน้อย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธีน้ีให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งบการเงิน

มากกว่าการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แต่การปันส่วนต้นทุนแก่หน่วยงานต่างๆ อาจต้อง

อาศัยการปันส่วนที่ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนและใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ตัวอย่างการจัดประเภท

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เป็นดังน้ี 

 

 

รายได้ X 

ต้นทุนขาย (X) 

กาํไรขั้นต้น X 

รายได้อื่น X 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (X) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (X) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (X) 

กาํไรก่อนภาษี X 

 

104. กิจการที่แสดงค่าใชจ่้ายตามหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัลกัษณะของค่าใชจ่้าย 

ซ่ึงรวมถงึค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจําหน่าย และค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

105. การเลือกระหว่างวิธหีน้าที่ค่าใช้จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กบัปัจจัยในอดีตและปัจจัยของ 

อุตสาหกรรมรวมทั้งลักษณะของกิจการ ทั้งสองวิธีช้ีให้เห็นว่าต้นทุนเหล่าน้ันอาจผันแปรกับ

ปริมาณ การขายหรือการผลิตโดยตรงหรือโดยอ้อมของกิจการ เน่ืองจากการนาํเสนอแต่ละวิธ ี 

มีข้อดีสาํหรับประเภทของกจิการที่แตกต่างกนั มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้ฝ่ายบริหาร

เลือกการนาํเสนอที่น่าเช่ือถอืและเกี่ยวข้องมากกว่า อย่างไรกต็าม เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะ

ค่าใช้จ่าย มีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทค่าใช้จ่าย

ตามหน้าที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ตามย่อหน้าที่ 104 

คําว่า “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มีความหมายเดียวกับคํานิยามที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ  

ขอ้มูลท่ีตอ้งนาํเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

 

106. กิจการตอ้งนาํเสนองบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของตามทีก่ําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 10  

ซ่ึงประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้  

106.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด ซ่ึงแสดงจํานวนรวมที่จัดสรรใหแ้ก่ส่วนของ  

ผูเ้ป็นเจา้ของซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมแยกออกจากกนั 

106.2 สําหรบัแต่ละองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ ผลกระทบของการนํานโยบายการบญัชี
มาปรับปรุงยอ้นหลงัหรือแกไ้ขงบการเงินยอ้นหลงัตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 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

จากผูเ้ป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจ้าของและการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนได้เ สียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย 

ทีไ่ม่ไดส่้งผลใหสู้ญเสียการควบคุม 

ขอ้มูลทีต่อ้งนาํเสนอในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

 

106ก สําหรบัแต่ละรายการของส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งแสดงการวิเคราะหก์ําไรขาดทุน 

  เบด็เสร็จอ่ืนในแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ 

  เจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูย่อหนา้ที ่106.4.2) 

 

107. กิจการตอ้งแสดงจํานวนเงินปันผลที่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของในระหว่างงวดในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พรอ้มทั้งแสดงจํานวน 

เงินปันผลต่อหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

108. ในย่อหน้าที่ 106 องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของรวมถึงแต่ละประเภทของการจัดสรรส่วนของ

เจ้าของ ยอดสะสมของแต่ละประเภทของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและกาํไรสะสม 

 

109. การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกิจการระหว่างวันเร่ิมงวดที่รายงานกับวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานสะท้อนให้เหน็การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสนิทรัพย์สุทธิของกจิการในระหว่างงวด และต้นทุน
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ของรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการดังกล่าว การเปล่ียนแปลงโดยรวมในส่วนของเจ้าของ 

ในระหว่างงวดที่เป็นตัวแทนของจาํนวนรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงผลกาํไรและ

ขาดทุนที่เกดิจากกจิกรรมของกจิการในระหว่างงวด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรายการการเปล่ียนแปลงที่เป็น

ผลมาจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ (เช่น การลงทุนเพ่ิม การซ้ือคืนหุ้นทุน

ของกจิการ และการจ่ายปันผล)  

 

110. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด กาํหนดให้การปรับปรุงย้อนหลังเป็นผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ด้วยวิธีปรับย้อนหลังหากทาํได้ในทางปฏบิัติ ยกเว้นในกรณีที่

ประมาณการหน้ีสนิในช่วงเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาํหนดให้ใช้

วิธีอื่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ยังได้กาํหนดให้การแก้ไขงบการเงินเพ่ือ

แก้ไขข้อผดิพลาด ทาํการปรับย้อนหลัง หากทาํได้ในทางปฏบิัติ โดยการปรับปรงุย้อนหลังและการ

ปรับงบการเงินย้อนหลังไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ แต่เป็นการปรับปรุง 

ยอดยกมาของกาํไรสะสม ยกเว้นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ จะกาํหนดให้เป็น 

การปรับปรุงย้อนหลังขององค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ ย่อหน้าที่ 106.2 กาํหนดให้กจิการ

เปิดเผยการปรับปรุงรวมของแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของซ่ึงเป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของ โดยกิจการต้องเปิดเผยยอดปรับปรุงข้างต้นสาํหรับแต่ละงวดของงวดก่อน 

และต้นงวด 

 

งบกระแสเงินสด   

111. ข้อมูลกระแสเงินสดช่วยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกจิการในการก่อให้เกดิเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการแก่ผู้ใช้งบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด กําหนดข้อบังคับ 

ในการนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
โครงสรา้ง   

112. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอ้ง 

112.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะ 

ทีกิ่จการใชต้ามทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่117 ถงึ 124 

112.2 เปิดเผยขอ้มูลที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ไม่ไดน้ําเสนอไวที้่ใด 

ในงบการเงิน และ 

112.3 ใหข้อ้มูลอ่ืนเพิม่เติมที่ไม่ไดน้าํเสนอไวที้่ใดในงบการเงิน แต่เป็นขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งต่อ

การทําความเขา้ใจงบการเงินเหล่านั้น 
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113. กิจการตอ้งแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลกัษณะที่เป็นระบบใหม้ากที่สุดเท่าที่จะทํา

ไดใ้นทางปฏิบตัิ โดยแต่ละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถา้มีการนําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตอ้งมีการอา้งอิงถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

114. โดยปกติ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามลาํดับดังต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้

งบการเงินเข้าใจและสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินของกจิการเองกบังบการเงินของกจิการอื่นได้ 

114.1 ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 16) 

114.2 สรปุนโยบายการบัญชีสาํคัญที่กจิการใช้ (ดูย่อหน้าที่ 117) 

114.3 ข้อมูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนาํเสนอ) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ

งบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลําดับตามงบการเงินและตามลําดับของแต่ละรายการที่

นาํเสนอในงบการเงินน้ัน และ 

114.4 การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงรวมถงึ 

114.4.1 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น) 

และภาระผูกพันตามสญัญาซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ 

114.4.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์และนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน     

(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

115. ในบางสถานการณ ์กจิการอาจมีความจาํเป็นหรือตั้งใจที่จะต้องเปล่ียนแปลงลาํดับการแสดงข้อมูล

ของรายการเฉพาะที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กจิการอาจรวมข้อมูล

เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน กบัข้อมูลเกี่ยวกบัระยะเวลา

ครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าการเปิดเผยที่มีก่อนหน้าน้ีจะเกี่ยวข้องกับงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็หรืองบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนาํเสนอ) และเกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะ

การเงินล่าสดุ แต่อย่างไรกต็าม กจิการยังต้องคงหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้ตามโครงสร้างที่มี

ระบบให้มากที่สดุเท่าที่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ 

 

116. กิจการอาจแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

และนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิการเลือกใช้ แยกไว้เป็นอกีส่วนหน่ึงของงบการเงิน 
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การเปิดเผยนโยบายการบญัชี   

117. กิจการตอ้งเปิดเผยทุกเรือ่งต่อไปนี้ ในหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ําคญั 

117.1 เกณฑ ์(มูลฐาน) การวดัมูลค่าทีใ่ชจ้ดัทํางบการเงิน และ  

117.2 นโยบายการบญัชีอ่ืนๆ ที่กิจการเลือกใชซ่ึ้งเกี่ยวขอ้งกบัความเขา้ใจไดใ้นงบการเงิน

ของกิจการ 

 

118. เกณฑห์รือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้จัดทาํงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม 

ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) เป็นส่วน

สําคัญที่กิจการต้องบอกผู้ใช้งบการเงิน เพราะเกณฑ์ดังกล่าวที่กิจการใช้จัดทํางบการเงิน 

มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน ถ้ากิจการใช้เกณฑ์

การวัดมูลค่าในงบการเงินมากกว่าหน่ึงเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น กรณีที่สินทรัพย์บางประเภทมีการ 

ตีราคาใหม่ กิจการต้องเปิดเผยให้เหน็ว่าสินทรัพย์และหน้ีสินประเภทใดที่นาํเกณฑ์การวัดมูลค่า

แต่ละเกณฑม์าใช้ 

 

119. ในการตัดสินใจว่ากิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบ้างน้ัน ฝ่ายบริหารของกิจการ  

ต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยน้ันจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่ารายการบัญชี เหตุการณ์อื่นๆ และ

สภาพการณ์ ได้สะท้อนให้เหน็ไว้ในผลการดาํเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงานอย่างไร 

การเปิดเผยให้ทราบถงึนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้งบการเงิน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้น้ันเลือกจากทางเลือกหลายทางที่มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้ารับรู้ ส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้าที่มีการควบคุม

ร่วมกนัด้วยวิธีรวมตามสัดส่วนหรือด้วยวิธีส่วนได้เสยี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า) มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีข้อกาํหนด

พิเศษที่กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือก 

โดยผู้บริหารระหว่างนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดการ

เปิดเผยเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

 

120. แต่ละกิจการต้องพิจารณาเปิดเผยลักษณะการดําเนินงานและนโยบายที่ใช้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้ 

งบการเงินคาดหวังว่าจะได้ทราบตามประเภทของธุรกจิน้ัน ตัวอย่างเช่น กรณกีจิการที่ต้องเสยีภาษี

เงินได้ ผู้ใช้งบการเงินคาดหวังจะได้ทราบนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินได้รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกบั

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการที่มีการดําเนินงานใน

ต่างประเทศหรือมีรายการเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสาํคัญ ผู้ใช้งบการเงินย่อมคาดหวังจะได้

ทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

121. นโยบายการบัญชีอาจมีความสาํคัญเน่ืองจากลักษณะการดาํเนินงานของกจิการ แม้ว่าจาํนวนเงิน

ของรายการที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ จะไม่มีสาระสาํคัญกต็าม การเปิดเผยนโยบาย
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การบัญชีที่สาํคัญแต่ละเร่ืองที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดไว้แต่กจิการได้เลือก

และนาํนโยบายการบัญชีไปใช้ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด เป็นการ

เหมาะสม 

 

122. กิจการตอ้งเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้สรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญัหรือในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินอ่ืนเกี่ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงแตกต่างไปจากประมาณการที่

เกีย่วขอ้ง (ดูย่อหนา้ที ่125) ทีผู่บ้ริหารจดัทําข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชี

ของกิจการไปถือปฏิบติัและมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจํานวนเงินของรายการที่รบัรูใ้น

งบการเงิน 

 

123. ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ 

ดุลยพินิจหลายอย่างที่แตกต่างจากประมาณการที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถมีผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคัญต่อจาํนวนเงินที่รับรู้ ในงบการเงิน (นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัประมาณการ

ทางบัญชี) ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารได้แก่ 

123.1 สนิทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนที่จะถอืจนครบกาํหนดหรือไม่ 

123.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์
ภายใต้สญัญาเช่าโอนไปให้แก่กจิการอื่นเม่ือใด   

123.3 โดยเน้ือหาของรายการแล้ว การขายสินค้าบางรายการถือเป็นข้อตกลงทางการเงินซ่ึงไม่
ก่อให้เกดิรายได้จากการขายหรือไม่   

123.4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทาํให้กิจการสามารถควบคุม
กจิการเฉพาะกจิน้ันได้หรือไม่ 

 

124. การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 122 เป็นข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกจิการ กาํหนดให้กจิการเปิดเผยเหตุผลที่ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งที่มีสทิธิ

ออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันมากกว่ากึ่ งหน่ึง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน กําหนดว่าในกรณีที่การจัดประเภท

อสังหาริมทรัพย์จัดทาํได้ยาก กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ที่กิจการพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ในการแยก

ประเภทอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่มีไว้ใช้งานออกจากสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกจิ 

 

แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

125. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้สมมติทีใ่ชเ้กีย่วกบัอนาคตและแหล่งที่มาที่สําคญัอ่ืนของ

ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเสี่ยง

อย่างมีนยัสําคัญที่จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบญัชีของ
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สินทรพัยแ์ละหนี้ สินภายในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงในกรณีดงักล่าวนี้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถงึรายละเอียดทุกขอ้ ดงันี้  

125.1 ลกัษณะของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

125.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

126. ในการกาํหนดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิบางประเภท กจิการต้องใช้การประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้เพ่ือใช้ในการวัดมูลค่า 

ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเป็นสิ่งจาํเป็นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่มีต่อสนิค้าคงเหลือ 

ประมาณการหน้ีสินซ่ึงผลของคดีความในอนาคตเป็นผลจากคดีความที่ยังไม่ยุติในปัจจุบัน และ

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาว เช่น หน้ีสินเงินบาํนาญ การประมาณเหล่าน้ีจะต้อง

อาศัยข้อสมมติต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด  

การเปล่ียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อต้นทุนอื่น 

 

127. ข้อสมมติและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการอื่นที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 เป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการซ่ึงต้องใช้ความเหน็ของฝ่ายบริหารที่ได้มาอย่างยากลาํบาก

ที่สดุ ใช้ความเหน็ส่วนตนมากที่สดุ หรือมีความซับซ้อนที่สดุ ย่ิงจาํนวนของตัวแปรและข้อสมมติที่

มีผลกระทบต่อการแก้ไขในอนาคตที่เป็นไปได้ของความไม่แน่นอนเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด การใช้ดุลย

พินิจของผู้บริหารจะยิ่งต้องใช้จิตสาํนึกมากขึ้นและซับซ้อนขึ้นเท่าน้ัน ซ่ึงมักทาํให้โอกาสที่จะเกดิ

การปรับปรงุอย่างมีสาระสาํคัญตามมาต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิมีมากย่ิงขึ้นด้วย 

 

128. ข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 ไม่ได้กาํหนดไว้สาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีความเสี่ยง 

ที่มีนัยสําคัญ ที่มูลค่าตามบัญชีอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคัญในปีบัญชีถัดไป  

หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์และหน้ีสนิน้ันถูกวัดมูลค่าโดยพิจารณาจากมูลค่า

ยุติธรรมที่ได้มาจากราคาตลาดที่สาํรวจมาในระยะเวลาไม่นาน มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอาจจะ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคัญในปีบัญชีถัดไป แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้ นจาก 

ข้อสมมติหรือที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 

129. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 125 ต้องนําเสนอในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมี 

ความเข้าใจถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความไม่แน่นอนของ

ประมาณการที่ใช้ ลักษณะและระดับของข้อมูลที่ให้จะแตกต่างกันตามลักษณะของข้อสมมติ 

และสถานการณอ์ื่นๆ ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างประเภทของการเปิดเผยที่กจิการจัดทาํ 

129.1 ลักษณะของข้อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่น 

129.2 ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้อสมมติ และประมาณการที่ใช้ในการ
คาํนวณ รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวน้ัน 
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129.3 การคล่ีคลายที่คาดไว้ของความไม่แน่นอนและช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ได้รับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชี

ถดัไป 

129.4 คาํอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว 
หากความไม่แน่นอนน้ันยังคงอยู่ 

 

130. ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 125 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบังบประมาณหรือการพยากรณต่์างๆ 

 

131. ในกรณีที่ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติที่จะเปิดเผยระดับของผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อสมมติ

และที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง

เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ เท่าที่มีอยู่ว่าผลลัพธท์ี่จะเกดิขึ้นจริงใน

ปีบัญชีหน้ามีความแตกต่างจากข้อสมมติที่ใช้ ซ่ึงสามารถกาํหนดการปรับปรุงอย่างมีสาระสาํคัญ

ต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ถูกกระทบ และไม่ว่าในกรณีใด กจิการต้องเปิดเผย

ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเฉพาะ (หรือประเภทของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ) ที่กระทบโดยข้อสมมติที่กจิการใช้ 

 

132. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 122 เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจซ่ึงฝ่ายบริหารจัดทาํขึ้ นตาม

กระบวนการในการนาํนโยบายการบัญชีของกจิการไปถือปฏบิัติไม่เกี่ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูล

ของที่มาของประมาณการความไม่แน่นอนตามย่อหน้าที่ 125 

 

133. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ กาํหนดให้เปิดเผยข้อสมมติบางประการที่ได้กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 125 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น กาํหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่สาํคัญ

เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อประเภทของประมาณการหน้ีสินภายใต้สถานการณ์

เฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่สาํคัญที่กิจการใช้ในการประมาณ

การมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดให้

กจิการเปิดเผยข้อสมมติฐานที่สาํคัญที่กจิการใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ที่แสดงด้วยมูลค่าที่ตีใหม่ เม่ือกิจการใช้วิธีวัดมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ส่วนทุน  

134. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินวตัถุประสงค ์นโยบาย และ

กระบวนการจดัการส่วนทุนของกิจการ 
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135. เพ่ือปฏบิัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 134 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

135.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของ

กจิการ ซ่ึงรวมถงึรายการต่อไปน้ี 

135.1.1 คาํอธบิายสิ่งที่กจิการจัดการเป็นส่วนทุน 

135.1.2 เม่ือกจิการต้องปฏบิัตติามข้อกาํหนดจากภายนอกกจิการในเร่ืองเกี่ยวกบั 

ส่วนทุน กจิการต้องเปิดเผยลักษณะของข้อกาํหนดน้ัน และข้อกาํหนดน้ันได้

รวมเข้าเป็นการจัดการส่วนทุนอย่างไร 

135.1.3 กจิการได้บรรลุวัตถุประสงคส์าํหรับการจดัการส่วนทุนอย่างไร 

135.2 ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกบัสิ่งที่กจิการจัดการเป็นส่วนทุน กจิการบางแห่งถือว่าหน้ีสนิ

ทางการเงินบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิบางประเภท) เป็นส่วนหน่ึงของทุน 

กิจการบางแห่งถือว่าส่วนของทุนไม่รวมส่วนประกอบบางอย่างของส่วนของเจ้าของ 

(ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เกดิจากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด) 

135.3 การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อนของรายการตามย่อหน้าที่ 135.1 และ 135.2  

135.4 ข้อเทจ็จริงว่ากจิการได้ปฏบิัตติามข้อกาํหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกจิการ
หรือไม่ในระหว่างงวด 

135.5 เม่ือกจิการมิได้ปฏบิตัิตามข้อกาํหนดในการรักษาระดบัเงินทุนจากภายนอกกจิการ กจิการ
ต้องเปิดเผยผลกระทบของการไม่ปฏบิตัติามข้อกาํหนดน้ัน 

ข้อมูลที่เปิดเผยเหล่าน้ีเป็นข้อมูลที่รายงานให้ผู้บริหารระดับสงูทราบเป็นการภายใน 

 

136. กจิการอาจจัดการส่วนทุนได้หลายแนวทางและการจัดการน้ันขึ้นอยู่กบัข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุน 

ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กิจการในกลุ่มเดียวกันอาจรวมกิจการที่ดาํเนินกิจกรรมการประกอบ

ธุรกจิประกนัภัยและกจิกรรมการประกอบธุรกจิธนาคาร และกจิการที่อาจมีการดาํเนินธุรกจิอยู่ใน

เขตการปกครองหลายเขต เม่ือการเปิดเผยโดยรวมถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกับส่วนทุนและการจัดการ

ส่วนทุนในลักษณะรวมไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการบิดเบือนความเข้าใจของ

ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบัแหล่งเงินทุนของกจิการ กจิการต้องเปิดเผยข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุนแยก

ต่างหากสาํหรับแต่ละข้อกาํหนดเกี่ยวกบัส่วนทุนที่กจิการต้องถอืปฏบิัติ 

 

เครื่องมือทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิขายคืนท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

 

136ก. สําหรบัเครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืนทีจ่ดัประเภทเป็นตราสารทุน กิจการตอ้งเปิดเผย 

(ถา้ไม่ไดเ้ปิดเผยไวที้อ่ื่นใด)ดงันี้  

136ก.1 สรุปขอ้มูลเชิงปริมาณเกีย่วกบัจํานวนทีถู่กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ 

136ก.2 วตัถุประสงค ์นโยบายและกระบวนการสําหรบัการจัดการภาระผูกพนัในการซ้ือคืน

หรือ ไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินเมื่อถูกกําหนดใหทํ้าโดยผูถ้ือเครื่องมือ รวมถึง

การเปลีย่นแปลงจากงวดก่อนหนา้นี้ ดว้ย 
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136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณว่์าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนเครื่องมือ

ทางการเงินประเภทนั้นๆ  

136ก.4 ขอ้มูลที่เกี่ยวกบักระแสเงินสดที่มีการคาดการณว่์าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือ

ซ้ือคืนเครือ่งมือทางการเงินกําหนดไวอ้ย่างไร 

 

การเปิดเผยเรือ่งอ่ืนๆ   
137. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

137.1 จํานวนเงินปันผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวนัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน     

ซ่ึงในงวดนี้ กิจการยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นรายการจัดสรรส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุน พรอ้มทั้ง

จํานวนเงินปันผลต่อหุน้ และ 

137.2 จํานวนเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิชนดิสะสมซ่ึงไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงิน 

 

138. กิจการตอ้งเปิดเผยเรือ่งต่อไปนี้ หากยงัมิไดเ้ปิดเผยไวที้ใ่ดในขอ้มูลเผยแพร่พรอ้มกบังบการเงิน 

138.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 
และที่อยู่ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลกัในการประกอบธุรกิจหากแตกต่างไป

จากทีอ่ยู่จดทะเบยีน) 

138.2 คําอธิบายลกัษณะการดําเนนิงานและกิจกรรมหลกัของกิจการ 
138.3 ช่ือของบริษทัใหญ่ และช่ือของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั  

138.4 กิจการทีมี่อายจํุากดั ตอ้งแจง้ใหท้ราบถงึระยะเวลาของกิจการ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

139. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกจิการนาํ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 

2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

139ก.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

139ข.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

139ค.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

139ง. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

139จ. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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139ฉ. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม   

140. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง การนาํเสนอ

งบการเงิน  

 

แนวทางปฏิบติั  

แนวทางปฏิบติัใชป้ระกอบกบัมาตรฐานการบญัชแีต่ไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1   

ตวัอย่างโครงสรา้งของงบการเงิน  

แนวทางปฏบิัติ 1  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดองค์ประกอบของงบการเงินและข้อกาํหนดขั้นตํ่าใน

การเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ มาตรฐานฉบับน้ียังได้อธิบายรายการอื่นๆ ที่อาจนาํเสนอ

ในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แนวทางปฏิบัติน้ีให้

ตัวอย่างที่ง่ายตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เพ่ือนาํเสนองบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ กจิการ

ต้องเปล่ียนลําดับของการนําเสนอ หัวข้อของงบการเงินและคําอธิบายที่ใช้ในแต่ละ

รายการตามความจาํเป็นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณน้ั์นๆ 

 

แนวทางปฏบิัติ 2  แนวทางปฏบิัติน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวทางปฏบิัติ 3-6 ให้ตัวอย่างการนาํเสนอ

งบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 7-9 ให้ตัวอย่างการกาํหนดการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เ ร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เ ม่ือมีการประกาศใช้)  

ส่วนแนวทางปฏบิัติ 10-11 ให้ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนทุน 

 

แนวทางปฏบิัติ 3  ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินแสดงหน่ึงในวิธีที่กิจการอาจใช้แสดงงบแสดงฐานะ

การเงินที่มีการแยกระหว่างรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน รูปแบบอื่นๆอาจแสดง

ความแตกต่างดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกนั 

 

แนวทางปฏิบัติ 4 ในตัวอย่างที่แสดงจะใช้คําว่า “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” เพ่ือแสดงถึงยอดรวมของ

องค์ประกอบทั้งหมดของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมถึงกาํไรหรือขาดทุน และใช้คาํว่า 

“กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น” เพ่ือแสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ แต่ไม่รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้ใช้

คาํดังกล่าวในงบการเงิน 
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แนวทางปฏบิัติ 5  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็จาํนวนสองงบนาํมาแสดงเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงถึงทางเลือกใน

การนาํเสนอรายได้และค่าใช้จ่ายในงบเดียวหรือสองงบ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็งบเดียว

เป็นการแสดงตัวอย่างของการจัดประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน

ตามหน้าที่ งบเฉพาะกจิการ (ในตัวอย่างน้ีคืองบกาํไรขาดทุน) แสดงตัวอย่างของการจัด

ประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายในกาํไรตามลักษณะ 

 

แนวทางปฏบิัติ 6  ตัวอย่างที่ให้ทั้งหมดน้ันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้แสดงตัวอย่างทั้งหมดตามเกณฑ์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือเป็นองค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ ์ 

ซ่ึงรวมถงึงบกระแสเงินสด สรปุนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และข้อมูลอธบิายอื่น 

 

 

ตวัอย่างที ่1 ตวัอย่างแสดงการนาํเสนองบการเงิน 

ตวัอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 

สนิทรัพย์      

สนิทรัพย์หมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด   312,400  322,900 

 ลูกหน้ีการค้า   91,600  110,800 

 สนิค้าคงเหลือ   135,230  132,500 

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น   25,650  12,540 

  รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน   564,880  578.740 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย   142,500  156,000 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม   100,150  110,700 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์   350,700  360,020 

 ค่าความนิยม   80,800  91,200 

 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   227,470  227,470 

  รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   901,620  945,460 

  รวมสนิทรัพย์   1,466,500  1,524,200 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 
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 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ      

หน้ีสนิหมุนเวียน      

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น   115,100  187,620 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น   150,000  200,000 

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   10,000  20,000 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   35,000  42,000 

 ประมาณการหน้ีสนิระยะสั้น   5,000  4,800 

  รวมหน้ีสนิหมุนเวียน   315,100  454,420 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน      

 เงินกู้ยืมระยะยาว   120,000  160,000 

 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   28,800  26,040 

 ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว   28,850  52,240 

  รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน   177,650  238,280 

  รวมหน้ีสนิ   492,750  692,700 

ส่วนของเจ้าของ      

 ทุนจดทะเบียน    650,000  600,000 

 กาํไรสะสม   243,500  161,700 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   10,200  21,200 

  รวมส่วนของบริษัทใหญ่   903,700  782,900 

 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   70,050  48,600 

  รวมส่วนของเจ้าของ   973,750  831,500 

  รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ   1,466,500  1,524,200 

 
 

ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X2  

(กรณเีรียงลาํดับตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 1 (ปรับปรงุ 2555)) 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

สนิทรัพย์      

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์   350,700  360,020 

 ค่าความนิยม   80,800  91,200 

 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   227,470  227,470 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม   100,150  110,700 

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย   142,500  156,000 
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  รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   901,620  945,460 

สนิทรัพย์หมุนเวียน      

 สนิค้าคงเหลือ   135,230  132,500 

 ลูกหน้ีการค้า   91,600  110,800 

 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น   25,650  12,540 

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด   312,400  322,900 

  รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน   564,880  578.740 

  รวมสนิทรัพย์   1,466,500  1,524,200 

    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 

 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

ส่วนของเจ้าของและหน้ีสนิ      

ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่      

 ทุนจดทะเบียน    650,000  600,000 

 กาํไรสะสม   243,500  161,700 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   10,200  21,200 

  รวมส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่   903,700  782,900 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   70,050  48,600 

  รวมส่วนของเจ้าของ   973,750  831,500 

      

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน      

 เงินกู้ยืมระยะยาว   120,000  160,000 

 หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   28,800  26,040 

 ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว   28,850  52,240 

  รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน   177,650  238,280 

หน้ีสนิหมุนเวียน      

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น   115,100  187,620 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น   150,000  200,000 

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   10,000  20,000 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   35,000  42,000 

 ประมาณการหน้ีสนิระยะสั้น   5,000  4,800 

  รวมหน้ีสนิหมุนเวียน   315,100  454,420 

  รวมหน้ีสนิ   492,750  692,700 

  รวมส่วนของเจ้าของและหน้ีสนิ   1,466,500  1,524,200 
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ตวัอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 

(แสดงการนาํเสนอกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงบเดียว และจาํแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่) 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

      

 รายได้   390,000  355,000 

 ต้นทุนขาย   (245,000)  (230,000)

 กาํไรขั้นต้น   145,000  125,000 

 รายได้อื่น   20,667  11,300 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย   (9,000)  (8,700)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (20,000)  (21,000)

 ค่าใช้จ่ายอื่น   (2,100)  (1,200)

 ต้นทุนทางการเงิน   (8,000)  (7,500)

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม 
(1)

   35,100  30,100 

 กาํไรก่อนภาษี   161,667  128,000 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (40,417)  (32,000)

 กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง   121,250  96,000 

 ขาดทุนสาํหรับปีการดาํเนินงานที่ยกเลิก   -  (30,500)

 กาํไรสาํหรับปี   121,250  65,500 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น      

 ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการ

ดาํเนินงานต่างประเทศ 
(2)

 

  

5,334  10,667 

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย 
(2)

   (24,000)  26,667 

 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด 
(2)

   (667)  (4,000)

 กาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์ใหม่   933  3,367 

 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยสาํหรับโครงการบาํนาญ 

  

(667)  1,333 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วม 
(3)

   400  (700)

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
(4)

 

  

4,667  (9,334) 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรับปี-สทุธจิากภาษี   (14,000)  28,000 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรับปี   107,250  93,500 
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การแบ่งปันกาํไร  

  25X2  25X1 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   97,000  52,400 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   24,250  13,100 

   121,250  65,500 

 การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   85,800  74,800 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   21,450  18,700 

   107,250  93,500 

 กาํไรต่อหุ้น (บาท)      

 พ้ืนฐานและปรับลด   0.46  0.30 

ทางเลือกอื่น คือองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสามารถนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดย

สทุธจิากภาษี: 

 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรับปีหลังภาษี:   25X2  25X1 

 ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการดําเนินงาน 

ต่างประเทศ 

  

4,000  8,000 

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย   (18,000)  20,000 

 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด   (500)  (3,000) 

 กาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์ใหม่   600  2,700 

 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสาํหรับโครงการบาํนาญ 

  

(500)  1,000 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วม   400  (700) 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรับปี-สทุธจิากภาษี 
(4)

   (14,000)  28,000 

 

(1)  หมายถงึ ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทร่วม ซ่ึงเป็นจาํนวนหลังภาษีและส่วนได้เสยี

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 

(2)  แสดงตัวอย่างการนาํเสนอรวมที่มีการเปิดเผยผลกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีปัจจุบันและการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ที่นาํเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํเสนอโดยใช้จาํนวนข้ันต้นถอืเป็นทางเลือกหน่ึง 

(3)  หมายถงึ ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทร่วม ซ่ึงเป็นจาํนวน

หลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 

(4)  ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
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ตวัอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 

(แสดงการนาํเสนอกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในสองงบ และจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะ) 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

      

 รายได้   390,000  355,000 

 รายได้อื่น   20,667  11,300 

 การเปล่ียนแปลงของสนิค้าสาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ   (115,100)  (107,900) 

 งานที่ทาํโดยกจิการและบันทกึเป็นสนิทรัพย์   16,000  15,000 

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป   (96,000)  (92,000) 

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน   (45,000)  (43,000) 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย   (19,000)  (17,000) 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์   (4,000)  - 

 ค่าใช้จ่ายอื่น   (6,000)  (5,500) 

 ต้นทุนทางการเงิน   (15,000)  (18,000) 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม 
(5)

   35,100  30,100 

 กาํไรก่อนภาษี   161,667  128,000 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (40,417)  (32,000) 

 กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง   121,250  96,000 

 ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก   -  (30,500) 

 กาํไรสาํหรับปี   121,250  65,500 

       

 การแบ่งปันกาํไร       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   97,000  52,400 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   24,250  13,100 

   121,250  65,500 

 กาํไรต่อหุ้น (บาท)      

 พ้ืนฐานและปรับลด   0.46  0.30 

 

(5) หมายถงึ ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทร่วม ซ่ึงเป็นจาํนวนหลังภาษีและส่วนได้

เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 
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ตวัอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 

(แสดงการนาํเสนอกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในสองงบ) 

 หน่วย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

 กาํไรสาํหรับปี   121,250  65,500 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:      

 ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการ

ดาํเนินงานต่างประเทศ  

  

5,334  10,667 

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย    (24,000)  26,667 

 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด    (667)  (4,000) 

 กาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์ใหม่   933  3,367 

 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกนัภัยสาํหรับโครงการบาํนาญ 

  

(667)  1,333 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วม 
(6)

   400  (700) 

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
(7)

 

  

4,667  (9,334) 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรับปี-สทุธจิากภาษี   (14,000)  28,000 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรับปี   107,250  93,500 

       

  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

     

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   85,800  74,800 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม   21,450  18,700 

   107,250  93,500 

 

ทางเลือกอื่นคือ องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสามารถนําเสนอโดยสุทธิจากภาษี อ้างถึง 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่แสดงเป็นตัวอย่างสาํหรับการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงินเดียว 

(6) หมายถึง ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทร่วม ซ่ึงเป็น

จาํนวนหลังภาษีและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 

(7) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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กลุ่มบริษทั กขค  

การเปิดเผยองคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(8)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

 หน่วย : พันบาท 

   25X2  25X1 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น      

 ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการ

ดาํเนินงานต่างประเทศ 
(9)

 

  

5,334  10,667 

 สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย:       

 กาํไรที่เกดิขึ้นระหว่างปี 1,333   30,667  

 หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สาํหรับ

กาํไรที่รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (25,333) 

 

(24,000) (4,000) 26,667 

 การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด       

 กาํไร (ขาดทุน) ที่เกดิขึ้นระหว่างปี (4,667)   (4,000)  

 หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สาํหรับกาํไร 

(ขาดทุน) ที่รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 3,333   - 

 

 หัก การปรับปรุงสาํหรับจํานวนที่โอนไปเป็น

มูลค่าตามบัญชี เ ร่ิมแรกของรายการ

ป้องกนัความเสี่ยง 667  (667) - (4,000) 

 กาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์ใหม่   933  3,367 

 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัยสาํหรับโครงการบาํนาญ 

  

(667)  1,333 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วม    400  (700) 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   (18,667)  (37,334) 

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
(10)

 

  

4,667  (9,334) 

 กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบัปี-สุทธิจากภาษี   (14,000)  28,000 

 

(8)  เม่ือกิจการเลือกที่จะนาํเสนอด้วยยอดรวมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ จาํนวนการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ 

และผลกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีปัจจุบันต้องนาํเสนอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(9)  ไม่มีการขายการดาํเนินงานต่างประเทศ ดังน้ันจึงไม่มีการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับปีที่มีการ

นาํเสนอ 

(10) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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กลุ่มบริษทั กขค  

การเปิดเผยผลกระทบทางภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

 หน่วย : พันบาท 

 25X2 25X1 

 จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 

จาํนวนสทุธิ

จากภาษี 

จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 

จาํนวน

สทุธจิาก

ภาษี 

ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงค่าการดาํเนินงานต่างประเทศ 5,334 (1,334) 4,000 10,667 (2,667) 8,000 

สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (24,000) 6,000 (18,000) 26,667 (6,667) 20,000 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด  (667) 167 (500) (4,000) 1,000 (3,000) 

กาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์ใหม่ 933 (333) 600 3,367 (667) 2,700 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

สาํหรับโครงการบาํนาญ (667) 167 (500) 1,333 (333) 1,000 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นใน

บริษัทร่วม  400 - 400 (700) - (700) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (18,667) 4,667 (14,000) 37,334 (9,334) 28,000 
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กลุ่มบริษทั กขค - งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 

  หน่วย : พันบาท 

 ทุนจด

ทะเบียน 

กาํไร 

สะสม 

การแปลง

ค่าการ

ดาํเนินงาน

ต่างประเทศ 

สนิทรัพย์

ทางการเงิน

เผื่อขาย 

การป้องกนั

ความเสี่ยง

กระแสเงิน

สด 

ส่วนเกนิ

ทุนจาก

การตี

ราคา

สนิทรัพย์ 

รวม ส่วนได้

เสยีที่

ไม่ได้

ควบคุม 

รวมส่วน

ของ

เจ้าของ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

1 มกราคม 25X1 600,000 118,100 (4,000) 1,600 2,000 - 717,700 29,800 747,500 

ผลสะสมของการเปล่ียน

นโยบายการบัญชี - 400 - - - - 400 100 500 

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 600,000 118,500 (4,000) 1,600 2,000 - 718,100 29,900 748,000 

 

การเปลี่ยนแปลงในส่วน

ของเจา้ของสําหรบัปี25X1          

เงินปันผล - (10,000) - - - - (10,000) - (10,000) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสาํหรับปี 
(11)

 - 53,200 6,400 16,000 (2,400) 1,600 74,800 18,700 93,500 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25X1 600,000 161,700 2,400 17,600 (400) 1,600 782,900 48,600 831,500 

การเปลีย่นแปลงในส่วน

ของเจ้าของสําหรับปี 

25X2          

การออกหุ้นทุน 50,000 - - - - - 50,000 - 50,000 

เงินปันผล - (15,000) - - - - (15,000) - (15,000) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสาํหรับปี 
(12)

 - 96,600 3,200 (14,400) (400) 800 85,800 21,450 107,250 

โอนไปกาํไรสะสม - 200 - - - (200) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25X2 650,000 243,500 5,600 3,200 (800) 2,200 903,700 70,050 973,750 

 

(11) จาํนวนที่รวมอยู่ในกาํไรสะสมสาํหรับปี 25X1 จาํนวน 53,200 คือ กาํไรที่ปันส่วนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของ

บริษัทใหญ่ จํานวน 52,400 บวกผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการบาํนาญ จาํนวน 800 (จาํนวน 1,333 หักภาษี 333 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 

200) จาํนวนที่รวมอยู่ในสาํรองจากการแปลงค่า สาํรองสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และสาํรองการป้องกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของแต่ละองค์ประกอบสุทธิจากภาษี และส่วนได้

เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม เช่น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายสาํหรับปี 

25X1 จาํนวน 16,000 คือ จาํนวน 26,667 หักภาษี 6,667 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 

4,000 จาํนวนที่รวมอยู่ในส่วนทุนเกนิจากการตีราคาสนิทรัพย์จาํนวน 1,600 แสดงถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วมจาํนวน (700) บวกกาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์จาํนวน 2,300 (จาํนวน 3,367 
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หักภาษี 667 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 400) กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบริษัทร่วม

เกี่ยวข้องกบักาํไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์เท่าน้ัน 

(12) จาํนวนที่รวมอยู่ในกาํไรสะสมสาํหรับปี 25X2 จาํนวน 96,600 คือ กาํไรที่ปันส่วนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของ

บริษัทใหญ่ จํานวน 97,000 บวกผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการบาํนาญ จาํนวน 400 (จาํนวน 667 หักภาษี 167 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 

100) จาํนวนที่รวมอยู่ในสาํรองจากการแปลงค่า สาํรองสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และสาํรองการป้องกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของแต่ละองค์ประกอบสุทธิจากภาษี และส่วนได้

เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม เช่น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย สาํหรับปี 

25X2 จาํนวน 3,200 คือ จาํนวน 5,334 หักภาษี 1,334 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 

800 จาํนวนที่รวมอยู่ในส่วนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จาํนวน 800 แสดงถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในบริษัทร่วมจาํนวน 400 บวกกาํไรจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์จาํนวน 400 (จาํนวน 933 หักภาษี 

333 และหักส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 200) กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบริษัทร่วมเกี่ยวข้อง

กบักาํไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์เท่าน้ัน 

 

ตวัอย่างที ่2 ตวัอย่างแสดงการกาํหนดการปรบัปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

แนวทางปฏบิัติ 7  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบแต่ละรายการของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

แนวทางปฏบิัติ 8  แนวทางปฏบิัติน้ีได้แสดงให้เหน็ถึงการคาํนวณการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง  

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

แนวทางปฏบิัติ 9  ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X0 กลุ่มบริษัท กขค ซ้ือหุ้น (ตราสารทุน) จาํนวน 1,000 หุ้น 

ที่ราคา 10 ต่อหุ้น และจัดประเภทเป็นเผื่อขาย มูลค่ายุติธรรมของตราสารดงักล่าว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 25X1 เป็น 12 ต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มูลค่ายุติธรรมของตรา

สารดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็น 15 ต่อหุ้น ตราสารทั้งหมดถูกขายออกไปเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 

25X2 ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรับตราสารดังกล่าวในระหว่างที่กลุ่มบริษัท กขค 

ถอืหุ้นอยู่ อตัราภาษีที่นาํไปใช้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง 

ภาษีเงินได้ คือ ร้อยละ 30 
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การคํานวณผลกําไร 

 หน่วย : บาท 

 ก่อนภาษี  ภาษี  สทุธจิากภาษี 

 กาํไรที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:      

 สิ้นปี วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 2,000  (600)  1,400 

 สิ้นปี วันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 3,000  (900)  2,100 

 รวมกาํไร  5,000  (1,500)  3,500 

จํานวนที่รายงานในกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

25X1 และ 31 ธนัวาคม 25X2 

   25X2  25X1 

 กาํไรหรือขาดทุน:      

 กาํไรจากการขายตราสาร   5,000   

 ค่าใช้จ่ายภาษี    (1,500)   

 กาํไรสทุธทิี่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน   3,500   

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:      

 กาํไรที่เกดิขึ้นระหว่างปี-สทุธจิากภาษี   2,100  1,400 

 การปรับปรงุการจัดประเภทรายการใหม่-สทุธจิากภาษี   (3,500)  - 

 กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   (1,400)  1,400 

    2,100  1,400 

 

สําหรบัทางเลือกอ่ืน องคป์ระกอบของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอาจแสดงยอดขั้นตน้ของภาษีพรอ้ม

ผลกระทบทางภาษีเป็นรายการแยกต่างหาก: 

   25X2  25X1 

 กาํไรหรือขาดทุน:      

 กาํไรจากการขายตราสาร   5,000   

 ค่าใช้จ่ายภาษี    (1,500)   

 กาํไรสทุธทิี่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน   3,500   

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:      

 กาํไรที่เกดิขึ้นระหว่างปี   3,000  2,000 

 การปรับปรงุการจัดประเภทรายการใหม่   (5,000)  - 

 ภาษีที่เกี่ยวข้องกบักาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   600  (600) 

 กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   (1,400)  1,400 

    2,100  1,400 

 



 

57 

 

ตวัอย่างที ่3 ตวัอย่างแสดงการเปิดเผยส่วนทุน (ย่อหนา้ที ่134-136) 

กิจการทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตข้อ้กําหนดของสถาบนัการเงิน 

 

แนวทางปฏบิัติ 10 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 134 และ 135 สาํหรับ

กจิการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกาํหนดของสถาบันการเงินและไม่มีข้อกาํหนดในการรักษา

ระดับเงินทุนจากภายนอก ในตัวอย่างน้ีกิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใช้

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับปรุง (debt-to-adjusted capital ratio) กิจการอื่นอาจใช้

วิธีการอื่นที่แตกต่างกันในการดูแลการรักษาระดับทุน นอกจากน้ี ตัวอย่างที่แสดงน้ี

ค่อนข้างง่าย กิจการต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ของกิจการว่าต้องเปิดเผยข้อมูล

เพียงใดจึงจะเพียงพอตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 134 และ 135 

 

ขอ้เท็จจริง 

กลุ่มบริษัท ก ผลิตและขายรถยนต์ โดยกลุ่มบริษัท ก ประกอบด้วยบริษัทย่อยที่ให้บริการสนิเช่ือ

แก่ลูกค้าในลักษณะของสญัญาเช่า และกลุ่มบริษัท ก ไม่มีข้อกาํหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก 

 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มในการจัดการส่วนทุน 

 เพ่ือรักษาความสามารถของกจิการในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือที่กจิการสามารถให้ผลตอบแทน

แก่ผู้ถอืหุ้นและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสยีอื่นๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถอืหุ้นโดยกาํหนดราคาสนิค้าและบริการให้สมัพันธก์บัระดบั

ของความเสี่ยง 

กลุ่มกจิการได้กาํหนดจาํนวนทุนตามสดัส่วนของความเสี่ยง กลุ่มกจิการจัดการโครงสร้างทุนและ

ทาํการปรับปรุงให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงเพ่ือที่จะ

รักษาและปรับปรุงโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับปรุงจาํนวนเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน

ให้แก่ผู้ถอืหุ้น การออกหุ้นใหม่ และการขายสนิทรัพย์เพ่ือลดหน้ีสนิ 

กลุ่มกจิการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใช้อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนปรับปรุงเหมือนกบักจิการอื่นใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั อตัราส่วนดังกล่าวคาํนวณโดยหน้ีสนิสทุธหิารด้วยทุนปรับปรงุ หน้ีสนิสทุธคิาํนวณโดย

หน้ีสนิรวม (ด้วยจาํนวนที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน) หักด้วยเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ทุน

ปรับปรุงประกอบด้วยรายการในส่วนของเจ้าของทุกรายการ (เช่น ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กาํไรสะสม และส่วนเกนิทุนจากการตีมูลค่าสนิทรัพย์) รวมถึง

หุ้นกู้ด้อยสทิธิ์บางประเภท แต่ไม่รวมถงึรายการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ 

ในระหว่างปี 2550 กลยุทธ์ของกลุ่มกจิการยังคงต้องรักษาระดับอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับปรุง 

(เป็นกลยุทธ์เช่นเดียวกับปี 2549) ในระดับที่ตํ่ากว่าในช่วง 6 ต่อ 1 ถึง 7 ต่อ 1 เพ่ือที่จะสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม โดยต้องรักษาอันดับความน่าเช่ือถือไว้ที่ระดับบีบี อัตราส่วน

หน้ีสนิต่อทุนปรับปรงุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 มีดังน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
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 31 ธนัวาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

หน้ีสนิรวม 1,000 1,100 

หัก  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (90) (150) 

หน้ีสนิสทุธ ิ 910 950 

ส่วนของเจ้าของรวม 110 105 

บวก  ตราสารหน้ีด้อยสทิธ ิ 38 38 

หัก  จาํนวนที่รับรู้ ในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวกบัการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

 

(10) 

 

(5) 

ทุนปรับปรงุ 138 138 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนปรับปรงุ 6.6 6.9 

การลดลงของอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับปรุงในระหว่างปี 2550 มีสาเหตุเบื้ องต้นมาจากการ

ลดลงของหน้ีสนิสทุธิซ่ึงเกดิจากการขายบริษัทย่อย ข ผลของการลดลงของหน้ีสนิสทุธิทาํให้ความสามารถ

ในการทาํกาํไรดีขึ้น การจัดการเกี่ยวกับการรับชาํระหน้ีมีระดับลดลง และเงินปันผลจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็น 2.8 

ล้านบาท ในปี 2550 (จาก 2.5 ล้านบาท ในปี 2549)  

กิจการทีไ่ม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรกัษาระดบัทุนจากภายนอก 

 

แนวทางปฏบิัติ 11  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 135.5 เม่ือกจิการไม่ปฏบิัติ

ตามข้อกําหนดในการรักษาระดับทุนจากภายนอกในระหว่างงวดบัญชี กิจการ 

ต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นตามข้อกาํหนดอื่นๆ ในย่อหน้าที่ 134 และ 135 

ขอ้เท็จจริง 

กิจการ ก ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า และมีข้อกาํหนดที่จะต้องรักษาระดับทุนจากหน่วยงาน

กาํกับดูแล ข ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ก ไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในการรักษา

ระดับทุนตามที่หน่วยงานกาํกับดูแล ข กาํหนด กิจการ ก ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดในการรักษาระดับทุนดังกล่าวในงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2550 

ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล 

กิจการ ก นําส่งผลตอบแทนทุนตามข้อกาํหนดในไตรมาสที่ 3 สาํหรับวันที่ 30 กันยายน 2550  

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ณ วันน้ัน ทุนตามข้อกาํหนดของกจิการ ก ตํ่ากว่าข้อกาํหนดในการรักษาระดับทุน

ตามที่หน่วยงานกาํกบัดูแล ข กาํหนด 1 ล้านบาท ดังน้ัน กจิการ ก ต้องนาํส่งแผนงานในการเพ่ิมระดับทุนให้

เป็นไปตามข้อกาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล กิจการ ก ส่งแผนงานที่จะขายหลักทรัพย์ไม่อยู่ในความ

ต้องการของตลาดบางส่วนในไตรมาสที่ 4 ปี 2550 ซ่ึงหลักทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี 11.5 ล้านบาท 

โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2550 กิจการ ก ได้ขายกลุ่มเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่จาํนวน 12.6 ล้านบาท 

และสามารถปฏบิัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในการรักษาระดับทุนตามที่หน่วยงานกาํกบัดูแล ข กาํหนด 

 


