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มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยบทที่ 1 ถึง 35 และ

ภาคผนวก ก และ ข 

 

บทที ่1   

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

1.1 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค าอธิบายของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.2 – 1.7 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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บทที ่2 

แนวคดิและหลกัการโดยทัว่ไป 

ขอบเขตของบทนี้  

2.1 บทน้ีกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องงบการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และคุณภาพที่ท  าให้

ข้อมูลในงบการเงินของกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมมีประโยชน์ บทน้ียังได้ก าหนดแนวคิดและหลักการ

พ้ืนฐานที่เป็นรากฐานของงบการเงินของกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

วตัถุประสงคข์องงบการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.2  วัตถุประสงค์ของงบการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบการเงินในวงกว้างที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดท ารายงานให้เป็นไปตามความต้องการข้อมูล

โดยเฉพาะของผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ีได้ 

2.3  งบการเงินยังแสดงถึงผลของการบริหารจัดการของผู้บริหารกล่าวคือ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีต่อ

ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงิน 

ความสามารถเขา้ใจได ้

2.4  ข้อมูลในงบการเงินต้องน าเสนอในลักษณะที่สามารถเข้าใจได้โดยผู้ใช้งบการเงินซ่ึงมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับ

ธุรกจิ กจิกรรมเชิงเศรษฐกจิและการบัญชี รวมทั้งมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

ความต้องการที่จะให้ข้อมูลเกิดความสามารถเขา้ใจได้ไม่อนุญาตให้กิจการละเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจเพียงเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางคนจะเข้าใจได้  

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจ 

2.5  ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะถือว่าเกี่ยวขอ้ง

กบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้กต่็อเมื่อข้อมูลน้ันสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้งบการเงินโดยช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

รวมทั้งช่วยยืนยันหรือช้ีข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมา 

ความมีสาระส าคญั  

2.6 ข้อมูลจะถือว่ามีสาระส าคญัและมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หากการละเว้นไม่แสดงข้อมูลหรือ

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดย

ความมีสาระส าคัญขึ้ นอยู่กับขนาดและลักษณะการละเว้นไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ
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ข้อเทจ็จริงที่ต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม อย่างไรกต็าม ถือเป็นเร่ืองไม่เหมาะสมหากกิจการจะ

ก่อให้เกิดหรือละทิ้ งโดยไม่แก้ไขความเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีสาระส าคัญเพ่ือให้บรรลุถึงการน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกจิการในลักษณะใดลักษณะหน่ึงโดยเฉพาะ 

ความเชื่อถอืได ้

2.7 ข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินต้องเช่ือถือได้ ข้อมูลจะน่าเช่ือถือหากปราศจากความผิดพลาดและความล าเอียง

ที่มีสาระส าคัญ และข้อมูลน้ันต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือควรแสดง 

งบการเงินจะมีความล าเอยีง กล่าวคือไม่เป็นกลาง หากการเลือกข้อมูลหรือการน าเสนอข้อมูลในงบการเงินน้ัน

มีผลท าให้งบการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจเพ่ือท าให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก  าหนดไว้

ล่วงหน้า 

เนื้ อหาส าคญักว่ารูปแบบ 

2.8 รายการค้าและเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ต้องบันทกึและแสดงตามเน้ือหามิใช่ตามรูปแบบทาง

กฎหมายเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเชื่อถอืไดข้องงบการเงิน 

ความรอบคอบ 

2.9  ความไม่แน่นอนอันหลีกเล่ียงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ อาจแสดงโดยการเปิดเผย

ลักษณะและขอบเขตของความไม่แน่นอนและโดยการใช้หลกัความรอบคอบในการจัดท างบการเงิน 

หลกัความรอบคอบน้ีรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่จ าเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพ่ือมิให้

สินทรพัยห์รือรายไดแ้สดงจ านวนสูงเกินไป และหนี้ สินหรือค่าใชจ่้ายแสดงจ านวนต ่าเกินไป อย่างไรกต็าม 

การใช้หลักความรอบคอบมิได้อนุญาตให้กิจการจงใจแสดงสินทรัพย์หรือรายได้ให้ต ่าเกินไปหรือแสดง

หน้ีสนิหรือค่าใช้จ่ายให้สงูเกนิไป โดยสรุปหลักความรอบคอบไม่อนุญาตให้เกดิความล าเอยีง 

ความครบถว้น 

2.10  เพ่ือให้ข้อมูลในงบการเงินเช่ือถือได้  ข้อมูลน้ันต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของความมี

สาระส าคัญและต้นทุนในการจัดท า การละเว้นรายการในงบการเงินอาจท าให้ข้อมูลกลายเป็นเทจ็หรือ

ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลช้ีน าไปในทางที่ผิด ไม่น่าเช่ือถือ และไม่เพียงพอในแง่ของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ของผู้ใช้งบการเงิน 

การเปรียบเทียบกนัได ้

2.11 ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินของกจิการในรอบระยะเวลาต่างๆ เพ่ือระบุแนวโน้มของ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการน้ัน นอกจากน้ี ผู้ใช้งบการเงินยังต้องสามารถ

เปรียบเทยีบงบการเงินต่างกิจการเพ่ือประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ดังน้ัน

การวดัมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์  และสถานการณ์อื่นๆ 
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ที่เหมือนกันจึงจ าเป็นต้องปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏบัิติภายในกิจการเดียวกันแต่ต่างรอบ

ระยะเวลาหรือเป็นการปฏบัิติของกิจการแต่ละกิจการกต็าม นอกจากน้ี ผู้ใช้งบการเงินจ าเป็นต้องได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใดๆ ในนโยบาย

การบัญชีเหล่าน้ันและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 ความทนัต่อเวลา 

2.12 เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินสอดคล้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลน้ันต้องสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน ความทนัต่อเวลาเกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลน้ันภายใต้กรอบเวลาของ

การตัดสนิใจ หากกจิการเล่ือนเวลาการรายงานข้อมูลนานเกนิควร ข้อมูลน้ันอาจจะสูญเสียความเกี่ยวข้อง

ในการตัดสินใจ ฝ่ายบริหารอาจจ าเป็นต้องหาความสมดุลระหว่างการรายงานข้อมูลให้ทนัต่อเวลากับ

การจัดหาข้อมูลที่มีความเช่ือถือได้ การที่จะบรรลุความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับ

ความเช่ือถือได้ของข้อมูลข้อควรค านึงส าคัญที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้ตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิในด้านต่างๆ 

ความสมดุลระหว่างประโยชนที์ไ่ดร้บักบัตน้ทุนทีเ่สียไป 

2.13 ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลต้องมากกว่าต้นทุนในการจัดหาข้อมูลน้ัน การประเมินประโยชน์และต้นทุนจึง

เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก นอกจากน้ี ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลไม่จ าเป็นที่จะมีต้นทุน

ในการจัดหาข้อมูลน้ัน และบ่อยคร้ังประโยชน์ของข้อมูลน้ันอาจตกอยู่กบัผู้ใช้ภายนอกในวงกว้าง  

2.14 ข้อมูลการรายงานทางการเงินช่วยให้ผู้ให้แหล่งเงินทุนแก่กิจการตัดสินใจได้ดีย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะท าให้การท างาน

ของตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้ น และท าให้ต้นทุนเงินทุนในเศรษฐกิจโดยรวมต ่าลง กิจการแต่ละแห่ง

ย่อมได้รับประโยชน์จากการน้ีด้วย ซ่ึงรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน ผลกระทบในเชิงบวกที่มีต่อ

สายสัมพันธ์สาธารณะ และอาจท าให้ต้นทุนของเงินทุนต ่าลง ประโยชน์ดังกล่าวยังรวมถึงการตัดสินใจ

ในเชิงบริหารจัดการที่ดีข้ึน เน่ืองจากข้อมูลทางการเงินที่ใช้เป็นการภายในอย่างน้อยที่สุดมักมีบางส่วน

มาจากข้อมูลที่จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์โดยทั่วไป 

ตน้ทุนหรือความพยายามทีม่ากเกินไป 

2.14ก ข้อยกเว้นต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับข้อก าหนดบางเร่ืองใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ข้อยกเว้นน้ีต้องไม่ใช้กับข้อก าหนดอื่นในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

2.14ข การพิจารณาว่าการได้รับหรือการก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏบัิติตามข้อก าหนดควรจะเกี่ยวข้องกับ

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ที่เฉพาะของกิจการและดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์จากการปฎิบัติตามข้อก าหนดน้ัน การใช้ดุลยพินิจต้อง

พิจารณาถึงการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินซ่ึงอาจได้รับผลกระทบโดยไม่มีข้อมูลเหล่าน้ัน 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดจะท าให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกินไป หากต้นทุนส่วนเพ่ิม (ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมของผู้ประเมินราคา) หรือความพยายามที่
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เพ่ิมขึ้น (ตัวอย่างเช่น ความพยายามโดยพนักงาน) สูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ที่คาดว่าจะใช้งบการเงินของ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับจากการมีข้อมูล การประเมินต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกินไปโดยกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มักจะ

ก่อให้เกิดอุปสรรคน้อยกว่าการประเมินต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปของกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะเพราะกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมไม่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

2.14ค การประเมินว่าข้อก าหนดจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปหรือไม่ในการรบัรูร้ายการ

เมื่อเร่ิมแรกในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น ณ วันที่เกิดรายการ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ

ผลประโยชน์ที่ก  าหนด ณ ช่วงเวลาของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ถ้าข้อยกเว้นต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกินไปยังถือปฏิบัติกับหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ารายการภายหลังของ

รายการการประเมินใหม่ของต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปต้องท าในวันวัดมูลค่าภายหลังดังกล่าว 

บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันน้ัน 

2.14ง เว้นแต่ข้อยกเว้นต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปในย่อหน้าที่  19.15 ซ่ึงครอบคลุมอยู่ใน

ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 19.25 เมื่อกิจการใช้ข้อยกเว้นต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกินไป กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลว่าท าไมการปฏิบัติตามข้อก าหนดจะท าให้เกิด

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

ฐานะการเงิน 

2.15 ฐานะการเงินของกจิการคือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ณ วันใดวันหน่ึง

ตามที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ค านิยามขององค์ประกอบต่างๆ ก าหนดไว้ดังน้ี 

(ก)  สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของ

เหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากทรัพยากรน้ันในอนาคต 

(ข)  หน้ีสนิ หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกจิการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต

ซ่ึงการช าระภาระผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กจิการสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ 

(ค)  ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการหลังจากหักหน้ีสนิทั้งสิ้นออกแล้ว 

2.16 บางรายการที่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอาจไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากรายการเหล่าน้ันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 2.27 ถึง 

2.32 โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นก่อนที่สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะรับรู้ได้น้ัน 

การคาดการณ์ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่กิจการหรือจะออกจากกิจการต้องมี

ความแน่นอนตามสมควร 

สินทรพัย ์

2.17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของสนิทรัพย์ หมายถึง ศักยภาพของสนิทรัพย์ในการก่อให้เกดิกระแสเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม กระแสเงินสดดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้

หรือการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

2.18 สนิทรัพย์หลายประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่มีรูปแบบทางกายภาพ เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์อย่างไรกต็าม 
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รูปแบบทางกายภาพมิใช่เร่ืองส าคัญที่ก  าหนดการมีอยู่จริงของสินทรัพย์ สินทรัพย์บางประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

2.19 กรรมสทิธิ์มิใช่เร่ืองส าคัญในการพิจารณาการมีอยู่จริงของสนิทรัพย์ เช่น ทรัพย์สินตามสญัญาเช่าถือเป็น

สนิทรัพย์หากกจิการสามารถควบคุมประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิจากทรัพย์สนิน้ันได้ 

หนี้ สิน 

2.20 ลักษณะส าคัญของหน้ีสนิ คือ กจิการต้องมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องกระท าหรือปฏบัิติตามในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง ภาระผูกพันน้ันอาจเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

ภาระผูกพันตามกฎหมายมีผลบังคับตามกฎหมายเน่ืองจากเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตาม

กฎหมาย ภาระผูกพันจากการอนุมานเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการกระท าของกิจการเม่ือเป็นไปตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)  กจิการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เหน็ว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏบัิติในอดีต

จนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช้หรือโดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบันที่ มีความ

เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

(ข)  การกระท าตามข้อ (ก) ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะ

รับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิข้ึน 

2.21 การช าระภาระผูกพันในปัจจุบันโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระเงินสด การโอนสินทรัพย์อื่นๆ  

การประมาณการให้บริการ การเปล่ียนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่ หรือการแปลงภาระผูกพัน

ให้เป็นทุน นอกจากน้ีภาระผูกพันอาจสิ้นสดุลงด้วยวิธอีื่น เช่น การที่เจ้าหน้ียกหน้ีให้ หรือ การริบสทิธ ิเป็นต้น 

ส่วนของเจา้ของ 

2.22 ส่วนของเจ้าของเป็นส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ที่รับรู้ของกจิการหลังจากหักหน้ีสินที่รับรู้ทั้งสิ้นออกแล้ว 

ส่วนของเจ้าของอาจจัดประเภทย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ส่วนของเจ้าของส าหรับกิจการ

ที่เป็นบริษัทอาจจ าแนกออกเป็นเงินทุนที่ได้จากผู้ถือหุ้น ก าไรสะสม และรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นที่รับรู้เป็นส่วนประกอบที่แยกต่างหากของส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ก าหนดว่าอย่างไร เมื่อใด หรือจ านวนใดสามารถโอนย้ายระหว่างส่วนประกอบของเจ้าของได้ 

ผลการด าเนนิงาน 

2.23 ผลการด าเนินงานคือความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในรอบระยะเวลารายงานหนึง่ๆ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการแสดงผลการด าเนินงานในงบการเงินเดียว  

(งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) หรือในงบการเงินสองงบ (งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) รายการ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและรายการก าไรหรือขาดทุนบ่อยคร้ังใช้เป็นตัววัดผลการด าเนินงานหรือใช้

เ ป็ น เ กณ ฑ์ อ้ า ง อิ ง ส า ห รั บ ตั ว ช้ี วั ด อื่ น ๆ  เ ช่ น  ผ ล ต อ บ แ ทน จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ห รื อ ก า ไ ร 

ต่อหุ้น ค านิยามของรายได้และค่าใช้จ่ายก าหนดไว้ดังน้ี 

(ก)  รายได้ หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานในรูปกระแสเข้า



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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หรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ และ 

(ข)  ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานในรูปกระแสออก

หรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งน้ี  

ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กบัผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

2.24 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นผลโดยตรงของการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน  

เกณฑใ์นการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 2.27 ถึง 2.32 

รายได ้

2.25 รายได้ตามค านิยามรวมถึง รายการรายไดแ้ละก าไร 

(ก)  รายได ้หมายถึง รายได้ที่เกดิจากกจิกรรมตามปกติของกจิการ ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป รวมถึง

รายได้ค่าขาย รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ ยรับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าสทิธ ิและค่าเช่ารับ 

(ข)  ผลก าไร หมายถึง รายการที่เป็นไปตามค านิยามของรายได้ แต่ไม่ใช่รายได้ตามข้อ (ก) เมื่อมี

การรับรู้รายการก าไรในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยทั่วไป รายการดังกล่าวมักจะแสดงแยก

ต่างหาก เน่ืองจากการแยกแสดงต่างหากเป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

ค่าใชจ่้าย 

2.26 ค่าใช้จ่ายตามค านิยามรวมถึง รายการขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมตามปกติของ

กจิการ   

(ก)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการด าเนินกจิกรรมตามปกติของกจิการรวมถึงต้นทุนขาย ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา 

ค่าใช้จ่ายมักอยู่ในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสนิทรัพย์ เช่น เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

สินคา้คงเหลือ หรือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(ข)  ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เป็นไปตามค านิยามของค่าใช้จ่ายและอาจเกิดจากการด าเนินกิจกรรม

ตามปกติของกิจการ เมื่อมีการรับรู้รายการขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยทั่วไป รายการ

ดังกล่าวมักจะแสดงแยกต่างหาก เน่ืองจากการแยกแสดงต่างหากเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกจิ 

การรบัรูร้ายการสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

2.27 การรับรู้รายการ หมายถึง กระบวนการการรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินหากรายการน้ัน

เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายและเข้าเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ก)  มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้าหรือออก

จากกจิการ และ 

(ข)  รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

2.28 การไม่รับรู้รายการที่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถท าให้ถูกต้องด้วยการเปิดเผยในนโยบาย

การบัญชีที่กจิการน ามาใช้หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในค าอธบิายเพ่ิมเติม 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ความน่าจะเป็นของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

2.29 เง่ือนไขข้อแรกของเกณฑก์ารรับรู้รายการใช้แนวคิดของความน่าจะเป็นเพ่ืออ้างองิถึงระดับความไม่แน่นอน

ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของรายการจะเข้าหรือออกจากกจิการ การประเมินระดับความไม่แน่นอน

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท าได้โดยอาศัยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานที่มีอยู่ในขณะจัดท างบการเงิน การประเมินดังกล่าวอาจกระท าเป็นแต่ละรายการ

ส าหรับรายการแต่ละรายการที่มีนัยส าคัญ และเป็นกลุ่มส าหรับประชากรขนาดใหญ่ของรายการแต่ละ

รายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

ความเชื่อถอืไดข้องการวดัมูลค่า 

2.30 เง่ือนไขข้อที่สองของเกณฑ์การรับรู้รายการคือ รายการน้ันควรมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือ ในหลายๆ กรณี ราคาทุนหรือมูลค่าของรายการสามารถทราบได้ ในกรณีอื่นๆ ต้องมาจาก

การประมาณ การใช้การประมาณที่สมเหตุสมผลเป็นส่วนส าคัญในการจัดท างบการเงินและไม่ท าให้

งบการเงินขาดความน่าเช่ือถือ กิจการไม่รับรู้รายการในงบการเงินหากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าของ

รายการน้ันได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.31  รายการที่ไม่เข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการ อาจเปล่ียนมาเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการในเวลาต่อมาเน่ืองจากผลของ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในภายหลัง 

2.32  รายการที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หรือตารางข้อมูลเพ่ิมเติมหากรายการน้ันมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในการประเมิน

ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกจิการ 

การวดัมูลค่าสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

2.33  การวัดมูลค่า คือ กระบวนการการก าหนดจ านวนที่เป็นตัวเงินเพ่ือวัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่ายในงบการเงิน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่า มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่กิจการต้องใช้ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่ายหลายประเภท 

2.34  เกณฑใ์นการวัดมูลค่าโดยทั่วไป 2 เกณฑ ์ได้แก่ ราคาทุนเดิมและมูลค่ายุติธรรม 

(ก)  ราคาทุนเดิมส าหรับสนิทรัพย์ หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือมูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่น าไปแลกสนิทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ัน ราคาทุนเดิมส าหรับ

หน้ีสนิ  หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ได้รับหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ที่มิใช่เงินสดที่ได้มาจากการก่อภาระผูกพันมา ณ เวลาที่ภาระผูกพันน้ันเกิดข้ึน หรือในบางสถานการณ์ 

ราคาทุนเดิม หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่คาดว่าต้องจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินที่

เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ (เช่น ภาษีเงินได)้ ราคาทุนเดิมตัดจ าหน่าย หมายถึง 

ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินบวกหรือลบด้วยส่วนของราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

น้ันที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ไปก่อนหน้า 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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(ข)  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีกัน

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น

อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในสถานการณ์ที่ก  าหนดให้หรืออนุญาตให้ใช้

การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องปฎิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 

หลกัการรบัรูร้ายการและวดัมูลค่าโดยทัว่ไป 

2.35 ข้อก าหนดในการรับรู้รายการและวัดมูลค่าสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการโดยทั่วไปได้มาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัสมบูรณ  ์ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับ

รายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นเป็นการเฉพาะ ย่อหน้าที่ 10.4 ได้ให้แนวทางส าหรับการใช้

ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี และย่อหน้าที่ 10.5 ได้ก าหนดล าดับช้ันในการเลือกใช้

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ ส าหรับกิจการ ระดับที่สองของล าดับช้ันดังกล่าว

ก าหนดให้กจิการพิจารณาค านิยาม เกณฑก์ารรับรู้รายการ และแนวคิดของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน 

รายได้และค่าใช้จ่าย และหลักการโดยทั่วไปที่ก  าหนดไว้ในบทน้ี 

เกณฑค์งคา้ง 

2.36 กจิการต้องจัดท างบการเงินยกเว้นข้อมูลกระแสเงินสด โดยใช้เกณฑค์งคา้ง ภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการ

จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อรายการน้ันเป็นไปตามค านิยาม

และเกณฑก์ารรับรู้รายการส าหรับรายการเหล่าน้ัน 

การรบัรูร้ายการในงบการเงิน 

สินทรพัย ์

2.37  กจิการต้องรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจะเข้าสู่กิจการ และสินทรัพย์น้ันมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ สินทรัพย์

ไม่ควรรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินหากไม่น่าเป็นไปได้ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่าย

ที่เกิดข้ึนเกินกว่ารอบระยะเวลารายงานปัจจุบันนั้น รายการดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (หรือในงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) 

2.38  กจิการต้องไม่รับรู้สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึนเป็นสนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม หากมีความแน่นอนอย่างแท้จริงว่า

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจะเกดิขึ้น รายการสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

และการรับรู้รายการดังกล่าวถือว่าเหมาะสม   
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หนี้ สิน 

2.39  หน้ีสนิต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อ 

(ก)  กจิการมีภาระผูกพัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอนัเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 

(ข)  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพ่ือช าระ

ภาระผูกพันในปัจจุบัน และ 

(ค)  กจิการสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องช าระน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ   

2.40  หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน เ ป็นภาระผูกพันที่อาจมีอยู่แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้ นหรือไม่  

หรือภาระผูกพันที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสินได้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง

หรือทั้งสองข้อของเง่ือนไขข้อ (ข) และ (ค) ในย่อหน้าที่ 2.39 กจิการต้องไม่รับรู้หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนเป็น

หน้ีสนิ ยกเว้นหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ (ดูบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม) 

รายได ้

2.41 การรับรู้รายได้เป็นผลโดยตรงของการรับรู้และวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน กิจการต้องรับรู้

รายได้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หรือในงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อกิจการสามารถวัด

มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ค่าใชจ่้าย 

2.42  การรับรู้ค่าใช้จ่ายเป็นผลโดยตรงของการรับรู้และวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน กิจการต้อง

รับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หรือในงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) เมื่อประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตลดลง เน่ืองจากการลดลงของสนิทรัพย์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิ และเมื่อกิจการ

สามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและก าไรหรือขาดทุน 

2.43 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมคือ ผลต่างทางคณิตศาสตร์ของรายได้กับค่าใช้จ่าย รายการดังกล่าวไม่ใช่

องค์ประกอบของงบการเงินที่แยกต่างหาก ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องมีหลักการรับรู้รายการส าหรับรายการ

ดังกล่าวแยกต่างหาก 

2.44  ก าไรหรือขาดทุนคือ ผลต่างทางคณิตศาสตร์ของรายได้กับค่าใช้จ่ายที่มิใช่รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจัดประเภทเป็นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รายการดังกล่าวไม่ใช่

องค์ประกอบของงบการเงินที่แยกต่างหาก ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องมีหลักการรับรู้รายการส าหรับรายการ

ดังกล่าวแยกต่างหาก 

2.45  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึง

ไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ารายการน้ันจะเป็นผลของการใช้แนวคิดที่เรียกกัน

ทั่วไปว่า “แนวคิดการจับคู่” ส าหรับการวัดมูลค่าก าไรหรือขาดทุน 
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การวดัมูลค่าเมือ่มีการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

2.46  เมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยราคาทุนเดิม เว้นแต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้วัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยเกณฑอ์ื่น เช่น มูลค่ายุติธรรม 

การวดัมูลค่าภายหลงั 

สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน  

2.47  กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินพ้ืนฐานและหนี้ สินทางการเงินพ้ืนฐานตามที่ให้ค านิยามไว้ใน

บทที่ 11 เครือ่งมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยการดอ้ยค่า ยกเว้นเงินลงทุน

ในหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญที่ไม่สามารถใช้

สิทธิขายคืนได้ซ่ึงมีการ ซ้ือขายต่อสาธารณชน หรือมีมูลค่ายุติธรรมซ่ึงสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่า

ยุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

2.48  โดยทั่วไป กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมด ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์อื่น เช่น ราคาทุนหรือราคาทุน

ตัดจ าหน่าย 

สินทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

2.49  สนิทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ที่กิจการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนเดิมถูกวัดค่าในเวลา

ต่อมาโดยใช้เกณฑก์ารวัดมูลค่าอื่นที่แตกต่างไป เช่น 

(ก)  กิจการวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่าหรือ

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า (วิธีราคาทุน) หรือจ านวนเงินที่ต ่ากว่า

ระหว่างราคาที่ตีใหม่และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (วิธกีารตีราคาใหม่) 

(ข)  กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือราคาขายหักด้วยต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ัน

ให้เสรจ็และต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า และ 

(ค)  กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่มีไว้

เพ่ือใช้งานหรือถือครองไว้เพ่ือขาย 

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ต ่ากว่าน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการจะไม่วัดมูลค่าสินทรัพย์

ด้วยมูลค่าที่สงูเกนิกว่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนจากการขายหรือจากการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

2.50 ส าหรับสนิทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงินต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตหรือ

ก าหนดให้กจิการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(ก)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงกิจการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 14.10 

และ 15.15 ตามล าดับ) 

(ข)  อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนซ่ึงกจิการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 16.7) 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
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(ค)  สินทรัพย์ทางการเกษตร (สินทรพัยชี์วภาพและผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว) ซ่ึง

กจิการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการต้นทุนในการขาย (ดูย่อหน้าที่ 34.2) และ 

(ง)  ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  ซ่ึงกิจการ วัดมูลค่าตามที่ ก  าหนดไ ว้ ด้วยวิธีการตีราคาใหม่  

(ดูย่อหน้าที่ 17.15ข) 

หนี้ สินอื่นนอกเหนอืจากหนี้ สินทางการเงิน 

2.51  กจิการต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิส่วนใหญ่นอกเหนือจากหน้ีสนิทางการเงินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุด

ของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน ณ วนัทีร่ายงาน 

การหกักลบ 

2.52  กิจการต้องไม่น าสินทรัพย์และหน้ีสิน หรือรายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมีข้อก าหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้ 

(ก)  การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ซ่ึงแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถือเป็นการหักกลบรายการ  

เช่น การแสดงสินค้าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และลูกหน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

เป็นต้น 

(ข)  หากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการด าเนินงานตามปกติธุรกิจไม่รวมถึงการซ้ือและการขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนและสินทรัพย์ด าเนินงานต่างๆ กิจการแสดงก าไรและ

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวโดยน ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัการขายหักจากจ านวนเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย 
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บทที ่3  

การน าเสนองบการเงิน 

ขอบเขตของบทนี้  

3.1  บทน้ีอธิบายการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และให้เป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีค่วร 

3.2  งบการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการโดย

ถูกต้องตามที่ควร การแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร คือ การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ

ผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และเง่ือนไขต่างๆ ตามค านิยามและเกณฑ์การรบัรูร้ายการ

สินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 2 แนวคิดและหลกัการโดยทัว่ไป 

(ก) การถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และมี

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมให้เหมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินน้ันน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม   

(ข) การถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยกิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ

ไม่ถือเป็นการแสดงงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กล่าวไว้ใน (ก) เป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งบการเงินในการเข้าใจผลกระทบของรายการ 

เหตุการณ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.3 งบการเงินที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาด ย่อม 

ต้องเปิดเผยถึงการถือปฏบัิติตามมาตรฐานฉบับน้ีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจนโดยไม่มี

เง่ือนไข งบการเงินต้องไม่อธิบายว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ถ้างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามข้อก าหนดทั้งหมดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

3.4 ในสถานการณ์ซ่ึงยากที่จะเกิดข้ึน เม่ือฝ่ายบริหารสรุปว่าการปฏิบัติตามข้อก าหนดใดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้

งบการเงินขัดแย้งกบัวตัถุประสงคข์องงบการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่ก  าหนด

ในบทที่ 2 แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป กิจการต้องไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดน้ัน และต้องปฏบิัติตาม

ย่อหน้าที่ 3.5 เว้นแต่แม่บทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้มีการปฏบัิติตามข้อก าหนดดังกล่าว 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
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3.5 ในกรณีที่กจิการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดใดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3.4 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อสรุปของฝ่ายบริหารว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน

และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร 

(ข) ข้อความที่แสดงว่ากิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม เว้นแต่เ ร่ืองที่กิจการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เพ่ือให้งบการเงินแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องตามที่ควร และ 

(ค) ลักษณะของการไม่ปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนดให้ปฏิบัติแต่กิจการไม่ปฏิบัติ เหตุผลว่าท าไมการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะท าให้ เกิดความเข้าใจผิดอย่างมาก

ในสถานการณ์ต่างๆ จนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินที่ก  าหนดใน

บทที่ 2 แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป และวิธปีฏบัิติที่กจิการเลือกปฏบัิติ 

3.6 กรณีที่กจิการไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในงวดก่อนซ่ึงส่งผลต่อ

จ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 3.5(ค) 

3.7 ในสถานการณ์ซ่ึงยากที่จะเกิดข้ึน เม่ือฝ่ายบริหารสรุปว่าการปฏิบัติตามข้อก าหนดใดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้งบการเงิน

ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่ก  าหนดในบทที่ 2 

แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป แต่แม่บทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดดังกล่าว ถ้าเป็นเช่นน้ัน กิจการต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือลดความเข้าใจผิดซ่ึงเกิด

จากการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) ลักษณะของข้อก าหนดดังกล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และเหตุผลของ

ฝ่ายบริหารว่าท าไมการปฏบัิติตามข้อก าหนดดังกล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะท าให้เกิด

ความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินตามที่

ก  าหนดในบทที่ 2 แนวคิดและหลักการโดยทั่วไป และ 

(ข) การปรับปรุงแต่ละรายการในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดที่มีการน าเสนอซ่ึงฝ่ายบริหารสรุปว่า

จ าเป็นเพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควร 

การด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

3.8 ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องประเมิน

ความสามารถในการด าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของกจิการ ให้ถือว่ากจิการมีการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่

ฝ่ายบริหารตั้งใจที่จะช าระบัญชี เลิกกิจการ หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นจริงได้อื่นใดนอกจากการด าเนินการ

เช่นว่าน้ัน ในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง ฝ่ายบริหารต้อง

พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน (แต่ไม่จ ากัดเพียง 12 

เดือน) นับจากวนัทีร่ายงาน 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
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3.9 จากการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง หากฝ่ายบริหารพบว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมี

สาระส าคญัเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ใดที่อาจท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยความไม่แน่นอนเหล่าน้ัน 

ในกรณีที่กิจการไม่ได้จัดท างบการเงินโดยใช้ข้อสมมติเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริง พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบการเงินน้ัน และเหตุผลที่กิจการไม่อาจด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองได้   

ความถีใ่นการรายงาน 

3.10 กจิการต้องน าเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ์ (รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทยีบ ดูย่อหน้าที่ 3.14) อย่างน้อยปีละ

หน่ึงคร้ัง ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้กิจการต้องน าเสนอ

งบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกว่าหรือสั้นกว่าหน่ึงปี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อเทจ็จริง 

(ข) เหตุผลในการใช้งวดที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าหน่ึงปี และ 

(ค) ข้อเทจ็จริงที่ว่าจ านวนเงินเปรียบเทยีบที่แสดงในงบการเงิน (รวมถึงหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง)  

ไม่สามารถน ามาเปรียบเทยีบกนัได้ทั้งหมด 

 

ความสม า่เสมอในการน าเสนอ 

3.11  กิจการต้องน าเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันทุกงวด เว้นแต่เป็นกรณีใด

กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) ปรากฏชัดเจนว่าภายหลังการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะการด าเนินงานของกิจการ

หรือการสอบทานงบการเงินแล้วพบว่า การน าเสนอและการจัดประเภทรายการในงบการเงินใน

ลักษณะอื่นจะท าให้การน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมย่ิงขึ้ นโดยค านึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้

และการปฏบัิติตามนโยบายการบญัชีที่ก  าหนดในบทที่ 10 นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือ 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงการน าเสนองบการเงิน 

3.12 เม่ือการน าเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินน้ันเปล่ียนแปลง กจิการต้องจัดประเภทรายการของ

จ านวนที่น ามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย เว้นแต่การจัดประเภทใหม่ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั เมื่อมี

การจัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(ก) ลักษณะของการจัดประเภทใหม่ 

(ข) จ านวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ได้รับการจัดประเภทใหม่ และ 

(ค) เหตุผลการจัดประเภทใหม่ 

3.13 หากกิจการไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติที่จะจัดประเภทรายการของจ านวนที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ได้ 

กจิการต้องเปิดเผยเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ได้ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  19 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 

3.14  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตหรือก าหนดเป็นอย่างอื่น กิจการต้องรวมข้อมูล

เปรียบเทียบที่เป็นข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณนา หากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเข้าใจได้ของ

งบการเงินงวดปัจจุบัน 

ความมีสาระส าคญัและการน าเสนอดว้ยยอดรวม 

3.15  กิจการต้องแยกแสดงรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระส าคัญ กิจการต้องแยกแสดง

รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ไม่คล้ายคลึงกนัแต่ละรายการ เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระส าคัญ 

3.16  การละเว้นไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงจะถือว่ามีสาระส าคัญ หากรายการแต่ละ

รายการหรือทุกรายการโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน  ความมี

สาระส าคัญข้ึนอยู่กับขนาดและลักษณะของการละเว้นไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยขนาดหรือลักษณะของรายการ 

หรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกนัเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา 

งบการเงินฉบบัสมบูรณ ์

3.17  งบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการประกอบด้วย 

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีร่ายงาน 

(ข) งบการเงินอย่างใดอย่างหน่ึง 

(1) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียวส าหรับรอบระยะเวลารายงาน แสดงถึงรายได้และ

ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ระหว่างงวด รวมถึงรายการที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) และรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

(2) งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงแสดงแยกจากกัน หากกิจการเลือกที่แสดง

ทั้งงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จขึ้ นต้นด้วยก าไร

หรือขาดทุนตามด้วยการแสดงรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

(ค) งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

(ง) งบกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

(จ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้

ค าอธิบายอื่น 

3.18  หากการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างงวดของงบการเงินที่น าเสนอเกิดจากก าไรหรือขาดทุน 

การจ่ายปันผล การแก้ไขขอ้ผิดพลาดของงวดก่อน และการเปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชีเท่าน้ัน 

กิจการสามารถแสดงงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสมเพียงงบเดียวแทนงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 6.4) 
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3.19  หากกิจการไม่มีรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดใดงวดหน่ึงที่มีการน าเสนองบการเงิน กิจการ

สามารถแสดงงบก าไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว หรือ กิจการสามารถแสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึง

ยอดรวมบรรทดัสดุท้ายแสดงด้วยช่ือก าไรหรือขาดทุน 

3.20 เน่ืองจากย่อหน้าที่ 3.14 ก าหนดให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบของงวดก่อนกับทุกรายการที่แสดงใน

งบการเงิน ดังน้ัน งบการเงินฉบับสมบูรณ์ คือ การที่กิจการแสดงงบการเงินอย่างน้อยที่สุดสองงวด

ส าหรับงบการเงินแต่ละงบและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง  

3.21 กจิการต้องน าเสนองบการเงินทั้งหมดในงบการเงินฉบับสมบูรณ์โดยให้ความส าคัญอย่างเท่าเทยีมกนั 

3.22 กิจการอาจจะใช้ช่ืออื่นส าหรับงบการเงินนอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

เพียงเทา่ที่จะไม่ท าให้เกดิความเข้าใจผิด 

การระบุชื่องบการเงิน 

3.23    กจิการต้องระบุช่ือของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจนและแยกออก

จากข้อมูลอื่นที่น าเสนออยู่ในเอกสารชุดเดียวกัน นอกจากน้ี กิจการยังต้องแสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี

อย่างเด่นชัด ซ่ึงจะแสดงซ า้กนัได้ถ้าการแสดงซ า้น้ันท าให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้อง 

(ก) ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานและการเปล่ียนแปลงช่ือกิจการนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

งวดก่อน 

(ข) การระบุว่างบการเงินนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการหรือเป็นงบการเงินของกลุ่มกจิการ 

(ค) วันที่สิ้นสดุรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในงบการเงิน 

(ง) สกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงินตามที่ก  าหนดในบทที่ 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และ 

(จ) จ านวนหลักที่ใช้ในการแสดงจ านวนเงินในงบการเงิน (ถ้ามี) 

3.24 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) ภูมิล าเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ได้จดทะเบียนจัดต้ังกิจการและที่อยู่

ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกต่างไปจากที่อยู่จดทะเบียน) 

และ 

(ข) ค าอธบิายลักษณะการด าเนินงานและกจิกรรมหลักของกจิการ 

การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ไดก้ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

3.25  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแสดงข้อมูล

ทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ก าไรต่อหุ้น หรือรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการที่เปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวต้องอธบิายเกณฑส์ าหรับการจัดท าและการแสดงข้อมูล 
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บทที ่4  

งบแสดงฐานะการเงิน 

ขอบเขตของบทนี้  

4.1 บทน้ีก าหนดข้อมูลที่จะน า เสนอในงบแสดงฐานะการเงินและวิธีการน าเสนอข้อมูลเหล่าน้ัน  

งบแสดงฐานะการเงิน (บางคร้ังเรียกว่างบดุล) แสดงสินทรพัย ์หนี้ สิน และส่วนของเจา้ของของกิจการ 

ณ วันที่ที่ระบุไว้ ซ่ึงคือวันสดุท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

 

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้  เป็นอย่างน้อย 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(ข) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

(ค) สินทรพัยท์างการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ (ก) (ข) (ญ) และ (ฎ)) 

(ง) สินคา้คงเหลือ 

(จ) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ 

(จ1) อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ที่แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสมและการดอ้ยค่า 

(ฉ) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

(ช) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

(ซ) สินทรพัยชี์วภาพที่แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่า 

(ฌ) สนิทรัพย์ชีวภาพที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

(ญ) เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

(ฎ) เงินลงทุนในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

(ฐ) หนี้ สินทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ (ฏ) และ (ณ)) 

(ฑ) หน้ีสนิและสนิทรัพย์ภาษีเงินไดส้ าหรบังวดปัจจุบนั  

(ฒ) หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต้องจัดประเภทเป็น

รายการไม่หมุนเวียนเสมอ) 

(ณ) ประมาณการหนี้ สิน 

(ด) ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงในส่วนของเจ้าของแยกต่างหากจากส่วนของเจ้าของที่

จัดสรรให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ และ 

(ต) ส่วนของเจ้าของที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

4.3  กิจการต้องแสดงรายการแต่ละรายการ หัวข้อเร่ือง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติม  

ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวท าให้เกดิความเข้าใจในฐานะการเงินของกจิการ 
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ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกบัรายการไม่หมุนเวียน 

4.4 กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 4.5 ถึง 4.8 เว้นแต่การแสดงรายการตามสภาพคล่องจะให้ข้อมูลซ่ึงน่าเช่ือถือ

และมีความเกี่ยวข้องมากกว่า หากกิจการปฏิบัติตามข้อยกเว้นน้ี สินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดต้องแสดง

ตามล าดับของสภาพคล่องที่เหมาะสม (จากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย)   

สินทรพัยห์มุนเวียน 

4.5 กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสนิทรัพย์น้ันเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปนี้  

(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือตั้งใจจะขายหรือใช้สินทรัพย์ ในรอบระย ะเวลา

การด าเนินงานตามปกติของกจิการ  

(ข) ถือสนิทรัพย์ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 

(ค) คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน หรือ 

(ง) สนิทรัพย์เป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสด เว้นแต่สนิทรัพย์น้ันมีข้อจ ากัดในการแลกเปล่ียน

หรือการใช้ช าระหน้ีสนิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน 

4.6  กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์อื่นทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หากรอบระยะเวลาการด าเนินงาน

ตามปกติของกิจการไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนให้ถือเสมือนหน่ึงว่ารอบระยะเวลาการด าเนิ นงาน

คือ 12 เดือน 

หนี้ สินหมุนเวียน 

4.7 กจิการต้องจัดประเภทหน้ีสนิเป็นหน้ีสนิหมุนเวียนเมื่อหน้ีสนินั้นเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) คาดว่าจะมีการช าระหน้ีสนิภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกจิการ 

(ข) ถือหน้ีสนิไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 

(ค) หน้ีสนิถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน หรือ 

(ง) กจิการไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เล่ือนการช าระหน้ีออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

นับจากวันที่รายงาน 

4.8  กจิการต้องจัดประเภทหน้ีสนิอื่นทั้งหมดเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

การเรียงล าดบัและรูปแบบของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดล าดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ  ใน

ย่อหน้าที่ 4.2 เป็นรายช่ือของรายการที่มีความแตกต่างเพียงพอในลักษณะหรือหน้าที่ เท่าที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี 

(ก) ให้รวมรายการแต่ละบรรทดัเข้าด้วยกัน หากการรวมน้ันท าให้ขนาด ลักษณะหรือหน้าที่ของแต่ละ

รายการ หรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกัน มีประโยชน์ต่อความ
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เข้าใจฐานะการเงินของกจิการเช่นเดียวกบัการแยกแสดงแต่ละบรรทดั และ 

(ข) ค าอธิบายที่ใช้และการเรียงล าดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกันอาจ

ปรับเปล่ียนได้ตามลักษณะของกิจการและลักษณะของรายการ เพ่ือให้ข้อมูลน้ันมีความเกี่ยวข้อง

ต่อการท าความเข้าใจฐานะการเงินของกจิการ 

4.10 การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดต้องแยกแสดงเพ่ิมเติมให้ประเมินจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ทุกข้อ 

(ก) จ านวนเงิน ลักษณะ และสภาพคล่องของสนิทรัพย์ 

(ข) หน้าที่ของสนิทรัพย์ที่ใช้ภายในกจิการ และ 

(ค) จ านวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหน้ีสนิ 

ขอ้มูลทีต่อ้งน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4.11  กิจการต้องเปิดเผยการจัดประเภทรายการย่อยของรายการแต่บรรทัดที่น าเสนอในงบการเงินใน 

งบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้จัดประเภทตามความเหมาะสมต่อกจิการ 

(ข) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ให้แสดงแยกออกเป็นลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหน้ีอื่น และ

ลูกหน้ีที่เกดิจากรายไดค้้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระเงิน 

(ค) สนิค้าคงเหลือ ให้แสดงแยกจ านวนเงินของสนิค้าแต่ละประเภทดังน้ี 

(1) สนิค้าที่ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ  

(2) สนิค้าในกระบวนการผลิตเพ่ือขาย และ 

(3) วัตถุดิบหรือวัสดุใช้สิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือในการให้บริการ 

(ง) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ให้แสดงแยกออกเป็นเจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายได้รอตัดบัญชี และรายการค้างจ่าย 

(จ) ประมาณการหน้ีสนิเกี่ยวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน และประมาณการหน้ีสนิอื่น และ 

(ฉ) ประเภทของส่วนของเจ้าของ เช่น ทุนที่ช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก าไรสะสม และ รายการ

รายได้และค่าใชจ่้ายที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นและแสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ 

4.12  กจิการที่มีหุ้นทุนต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ก) ส าหรับหุ้นทุนแต่ละประเภท 

(1) จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 

(2) จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่า และจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแต่ยังช าระ

ไม่เตม็มูลค่า  

(3) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หรือเปิดเผยว่าหุ้นไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ 

(4) การกระทบยอดของจ านวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด  

การกระทบยอดน้ีไม่จ าเป็นต้องน าเสนอส าหรับงวดก่อน 

(5) สิทธิ บุริมสิทธิ และข้อจ ากัดของหุ้นทุนแต่ละประเภท ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการจ่ายปันผล

และการจ่ายคืนทุน 
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(6) หุ้นของกจิการที่ถือโดยกจิการหรือบริษทัย่อย หรือบริษัทร่วมของกจิการ  

(7) หุ้นที่ส ารองไว้เพ่ือออกให้ตามสทิธแิละตามสญัญาการขายหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและจ านวนเงิน

ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ค าอธบิายเกี่ยวกบัส ารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้าของ 

4.13  กิจการที่ไม่มีหุ้นทุน เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือทรัสต์ ต้องเปิดเผยข้อมูลซ่ึงเทยีบเท่ากับข้อมูลที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 4.12(ก) โดยให้แสดงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดส าหรับแต่ละรายการใน

ส่วนของเจ้าของ ตลอดจนสทิธ ิบุริมสทิธ ิและข้อจ ากดั ที่เกี่ยวพันกบัส่วนของเจ้าของแต่ละประเภท 

4.14  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี หาก ณ วันที่รายงานกิจการมีสัญญาผูกพันที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ 

หรือกลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ  

(ก) ค าอธบิายของสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

(ข) ค าอธบิายถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการขายหรือแผนการขาย และ 

(ค) มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินหากเป็น

การจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ  
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บทที ่5  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบก าไรขาดทุน 

ขอบเขตของบทนี้  

5.1  บทน้ีก าหนดให้กิจการต้องแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด กล่าวคือ ผลการด าเนินงาน

ทางการเงินส าหรับงวด โดยแสดงไว้ในงบการเงินเดียวหรือแสดงแยกเป็นสองงบ บทน้ีก าหนดข้อมูลที่จะ

น าเสนอในงบดังกล่าวและวิธกีารน าเสนอข้อมูล 

การแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

5.2 กจิการต้องแสดงยอดก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรับงวดตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเพียงงบเดียว ในกรณีน้ี งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ทุกรายการที่รับรู้ในงวด หรือ 

(ข) แยกเป็นสองงบ คือ งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีน้ี งบก าไรขาดทุนแสดง

รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ในงวด ยกเว้นรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ซ่ึงแยกแสดงจากก าไรหรือขาดทุนตามที่อนุญาตหรือก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5.3 การเปล่ียนแปลงจากวิธแีสดงงบเดียวไปเป็นวิธแีสดงสองงบ หรือในทางกลับกนั ถือเป็นการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีตามหลักเกณฑ์ในบทที่ 10 นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด มาถือปฏบัิติ  

วิธีแสดงงบเดียว 

5.4 ภายใต้วิธแีสดงงบเดียว งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการส าหรับงวด เว้นแต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ก าหนดวิธปีฏบัิติที่แตกต่างไปส าหรับสถานการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลกระทบจากการแก้ไขขอ้ผิดพลาดและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีให้แสดงปรับย้อนหลัง

งบการเงินงวดก่อนแทนการรวมเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน (ดูบทที่ 10 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) และ 

(ข) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยไม่ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกดิรายการขึ้น มี 4 ประเภท ดังน้ี 

(1) ก าไรและขาดทุนบางประเภทที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ 

(ดูบทที่ 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ) 

(2) ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (ดูบทที่ 28 

ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

(3) การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง (ดูบทที่ 12 ประเด็น

เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น) และ 
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(4) การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ซ่ึงวัดมูลค่าด้วย

วิธกีารตีราคาใหม่ (ดูบทที่ 17 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ)์ 

5.5 กิจการต้องแสดงจ านวนเงินส าหรับงวด แยกแต่ละรายการดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อยในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

(ก) รายได ้

(ข) ต้นทุนทางการเงิน 

(ค) ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูบทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม) และ

กิจการทีค่วบคุมร่วมกนั (ดูบทที่ 15 เงินลงทนุในการร่วมคา้) ที่ใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

(ง) ค่าใชจ่้ายภาษีซ่ึงไม่รวมจ านวนภาษีที่จัดสรรให้รายการข้อ (จ) (ช) และ (ซ) (ดูย่อหน้าที่ 29.35) 

(จ) จ านวนเงินเพียงจ านวนเดียวที่ประกอบด้วยยอดรวมของ 

(1) ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการด าเนินงานทีย่กเลิก และ 

(2) ผลก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้ เน่ืองมาจากการดอ้ยค่าหรือการกลับรายการด้อยค่าของ

สินทรพัยใ์นการด าเนินงานที่ยกเลิก (ดูบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย์) ทั้ง ณ วันที่

เกิดรายการและหลังจากวันที่รายการน้ันถูกจัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก และ

เมื่อจ าหน่ายสนิทรัพย์สทุธิที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก  

(ฉ) ก าไรหรือขาดทุน (หากกิจการไม่มีรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่จ าเป็นต้องแสดงรายการ

บรรทดัน้ี) 

(ช) แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 5.4(ข)) ที่จัดประเภทตามลักษณะ 

(ซ่ึงไม่รวมจ านวนในข้อ (ซ)) รายการดังกล่าวจะถูกจัดกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดย 

(1) ไม่จัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังไปยังก าไรหรือขาดทุน ส าหรับรายการตามย่อหน้าที่ 

5.4(ข)(1) ถึง (2) และ (4) และ 

(2) จัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังไปยังก าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ 

ส าหรับรายการตามย่อหน้าที่ 5.4(ข)(3)   

(ซ) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบริษัทร่วมและกจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

(ฌ) ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (หากกจิการไม่มีรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สามารถใช้ค าอื่นแทน 

เช่น ก าไรหรือขาดทุน)    

5.6  กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็นการจัดสรรส าหรับงวดดังน้ี 

(ก) ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของ 

(1) ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม และ 

(2) ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

(ข) ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรับงวดที่เป็นของ 

(1)  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม และ 

(2)  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 
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วิธีแสดงสองงบ 

5.7  ภายใต้วิธีแสดงสองงบ งบก าไรขาดทุนต้องแสดงจ านวนเงินส าหรับงวดของแต่ละรายการตามย่อหน้าที่ 

5.5(ก) ถึง 5.5(ฉ) เป็นอย่างน้อย พร้อมด้วยก าไรหรือขาดทุนในบรรทัดสุดท้าย งบก าไรขาด ทุน

เบ็ดเสร็จต้องเร่ิมต้นด้วยก าไรหรือขาดทุนในบรรทัดแรกและต้องแสดงจ านวนเงินส าหรับงวดของ

แต่ละรายการตามย่อหน้าที่ 5.5(ช) ถึง 5.5(ฌ) และย่อหน้าที่ 5.6 เป็นอย่างน้อย  

ขอ้ก าหนดในการน าวิธีทั้งสองมาถอืปฏิบติั 

5.8 ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดและการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีให้แสดงปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนแทนการรวมเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือ

ขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน (ดูบทที่ 10 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด)   

5.9  กิจการต้องแสดงรายการเพ่ิมเติม หัวข้อเร่ือง และยอดรวมย่อยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (และใน

งบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) เม่ือการน าเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการท าให้เกิดความเข้าใจใน

ผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ 

5.10 กจิการต้องไม่แสดงหรืออธบิายรายการใดๆ ของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็น “รายการพิเศษ” ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (หรือในงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การวิเคราะหค่์าใชจ่้าย 

5.11 กจิการต้องน าเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยใช้การจัดประเภทตามลักษณะหรือตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย

ที่ใช้ภายในกจิการในลักษณะที่ให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 

การวิเคราะหต์ามลกัษณะค่าใชจ่้าย 

(ก) ภายใต้การจัดประเภทวิธีน้ี ค่าใช้จ่ายจะรวมกันตามลักษณะของค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ้ือวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน และค่าโฆษณา) 

โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างหน่วยงานภายในกจิการ 

การวิเคราะหต์ามหนา้ทีค่่าใชจ่้าย 

(ข) ภายใต้การจัดประเภทวิธีน้ี ค่าใช้จ่ายจะรวมกันตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายในการเป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนขายหรือตัวอย่าง เช่น ต้นทุนของกิจกรรมการกระจายสินค้า หรือกิจกรรมการบริหาร 

โดยอย่างน้อยที่สดุ กจิการต้องเปิดเผยต้นทุนขายแยกจากค่าใช้จ่ายอื่นภายใต้วิธน้ีี 
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บทที ่6  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของและงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

ขอบเขตของบทนี้  

6.1 บทน้ีก าหนดข้อก าหนดส าหรับการแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของของกิจการส าหรับงวดใน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม หากเข้าเง่ือนไข

ที่ระบุไว้และกจิการเลือกที่จะปฏบัิติ 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

วตัถุประสงค ์

6.2 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของแสดงก าไรหรือขาดทุนของกิจการส าหรับรอบระยะเวลา

รายงาน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและ

การแก้ไขขอ้ผดิพลาดที่รับรู้ในงวด และจ านวนเงินของเงินลงทุนที่ลงทุนโดยผู้เป็นเจ้าของในระหว่างงวด 

รวมถึงเงินปันผลจ่ายและการจ่ายในลักษณะอื่นให้ผูเ้ป็นเจา้ของในฐานะที่เป็นเจ้าของในระหว่างงวด  

ขอ้มูลทีแ่สดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

6.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด ซ่ึงแยกแสดงต่างหากของจ านวนรวมที่จัดสรรให้แก่

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

(ข) ผลกระทบของการปรบัยอ้นหลงัหรือการปรับย้อนหลังงบการเงินตามข้อก าหนดในบทที่ 10 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ส าหรับแต่ละ

องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ และ 

(ค) การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดส าหรับแต่ละองค์ประกอบ

ของส่วนของเจ้าของ โดยเปิดเผยการเปล่ียนแปลงแยกตามผลที่เกดิจาก 

(1)  ก าไรหรือขาดทุน 

(2)  ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ 

(3)  จ านวนเงินของเงินลงทุนที่ลงทุนโดยผู้เป็นเจ้าของ เงินปันผลและการจ่ายในลักษณะอื่นให้

ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ โดยให้แยกแสดงรายการออกหุ้น รายการหุน้ทุนซ้ือคืน 

เงินปันผลและการจ่ายในลักษณะอื่นให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ในบริษทัย่อยที่ไม่ท าให้สญูเสยีการควบคุม   
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งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

วตัถุประสงค ์

6.4 งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสมแสดงก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรสะสมของกิจการ

ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 3.18 อนุญาตให้กิจการแสดงงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม

แทนงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ หากการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของส าหรับงบการเงินที่น าเสนอในระหว่างงวดเกิดเพียงเฉพาะจากก าไรหรือขาดทุน 

การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเทา่น้ัน 

ขอ้มูลทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

6.5 กจิการต้องน าเสนองบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม ซ่ึงประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติมจากข้อมูล

ที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 5 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบก าไรขาดทนุ 

(ก) ก าไรสะสม ณ วันเร่ิมต้น รอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เงินปันผลที่ประกาศจ่าย และจ่ายหรือค้างจ่ายระหว่างงวด 

(ค) การปรับปรุงก าไรสะสมส าหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

(ง) การปรับปรุงก าไรสะสมส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และ 

(จ) ก าไรสะสม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บทที ่7  

งบกระแสเงินสด 

ขอบเขตของบทนี้  

7.1 บทน้ีก าหนดข้อมูลที่ต้องน าไปแสดงในงบกระแสเงินสดและวิธีการน าเสนอข้อมูล งบกระแสเงินสดให้

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการส าหรับรอบระยะเวลา

รายงาน โดยแยกแสดงการเปล่ียนแปลงเป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน   

รายการเทียบเท่าเงินสด 

7.2 รายการเทยีบเทา่เงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสงู ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดใน

จ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า โดยถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์

ในการจ่ายช าระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ดังน้ัน โดยปกติ

เงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดได้ก็ต่อเมื่อเงินลงทุนน้ันมีวันครบก าหนดในระยะสั้น 

กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารตามปกติจะพิจารณาว่าเป็น

กิจกรรมจัดหาเงินคล้ายกับเงินกู้ยืมจากธนาคาร อย่างไรกต็าม หากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีลักษณะ

จ่ายคืนเมื่อทวงถามและรวมเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของกิจการให้ถือว่าเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารเป็นองค์ประกอบหน่ึงของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

ขอ้มูลทีแ่สดงในงบกระแสเงินสด 

7.3 กจิการต้องน าเสนองบกระแสเงินสดที่แสดงกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลารายงาน โดยจัดประเภท

เป็นกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

กิจกรรมด าเนนิงาน 

7.4 กิจกรรมด าเนินงาน คือ กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ ดังน้ัน กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงานโดยทั่วไปเป็นผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์และเง่ือนไขอื่นที่เกิดข้ึนในการค านวณ

ก าไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน คือ 

(ก) เงินสดรับจากการขายสนิค้าและการให้บริการ 

(ข) เงินสดรับจากรายได้ค่าสทิธ ิค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายไดอ้ื่น 

(ค) เงินสดจ่ายผู้ขายส าหรับสนิค้าและบริการ 

(ง) เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 

(จ) เงินสดจ่ายหรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้กับ

กจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน และ 

(ฉ) เงินสดรับและจ่ายจากเงินลงทุน เงินให้กู้ยืม และสัญญาอื่นที่ถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า ซ่ึงมี
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ลักษณะคล้ายกบัสินคา้คงเหลือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 

รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงานโดยกจิการผู้ผลิต อาจท าให้เกดิผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงจะรวมอยู่

ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสด

จากกจิกรรมลงทุน 

กิจกรรมลงทุน 

7.5 กิจกรรมลงทุน คือ การซ้ือและขายสินทรพัยร์ะยะยาวและเงินลงทุนอื่นที่ไม่รวมเป็นรายการเทยีบเท่า

เงินสด ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมลงทุน คือ 

(ก) เงินสดจ่ายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(รวมถึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการสร้างข้ึนเอง) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

(ข) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

(ค) เงินสดจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียในการร่วมคา้ 

(นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเทา่เงินสดหรือที่ถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

(ง) เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

(จ) เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น 

(ฉ) เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น 

(ช) เงินสดจ่ายซ้ือสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเม่ือสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการจ่ายที่จัดเป็น

กจิกรรมจัดหาเงิน และ 

(ซ) เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์ สญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเม่ือสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการรับที่จัดเป็น

กจิกรรมจัดหาเงิน 

ในกรณีที่สัญญาน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูบทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกับเครื่องมือทาง

การเงินอื่น) กระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้กิจการจัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสด

ของรายการที่ได้รับการป้องกนัความเสี่ยง 

กิจกรรมจดัหาเงิน 

7.6 กจิกรรมจัดหาเงิน คือ กจิกรรมที่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงขนาดและส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของ

และเงินกู้ยืมของกจิการ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน คือ 

(ก) เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 

(ข) เงินสดจ่ายให้ผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกจิการน้ัน 
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(ค) เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตั ๋วเงิน พันธบัตร การจ านอง และเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือ

ระยะยาวอื่น 

(ง) เงินสดที่จ่ายช าระส าหรับการกู้ยืม และ 

(จ) เงินสดจ่ายโดยผู้เช่าเพ่ือลดจ านวนคงเหลือของหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าการเงิน 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

7.7 กจิการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) วิธีทางอ้อม ซ่ึงแสดงด้วยยอดก าไรหรือขาดทุนปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับ

เงินสด รายการค้างรับ หรือค้างจ่ายของเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจาก

การลงทุนหรือการจัดหาเงิน หรือ 

(ข) วิธทีางตรง ซ่ึงแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่ส าคัญ  

วิธีทางออ้ม 

7.8 ภายใต้วิธทีางอ้อม กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานหาได้จากการปรับปรุงก าไรหรือขาดทุนด้วย

ผลกระทบของ 

(ก) การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสนิค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เกดิจากการด าเนินงาน 

(ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหนี้ สิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

รายได้ค้างรับ (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ที่ยังไม่ได้รับ (จ่าย) เงินสด ผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน

จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และก าไรที่ยังไม่ได้รับจากบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม และ 

(ค) รายการอื่นทั้งหมด ซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรม

จัดหาเงิน   

วิธีทางตรง 

7.9 ภายใต้วิธทีางตรง กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานแสดงด้วยการเปิดเผยข้อมูลของรายการหลักต่างๆ 

ของเงินสดรับและเงินสดจ่าย ข้อมูลดังกล่าวอาจทราบได้โดยใช้วิธใีดวิธีหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) การบันทกึรายการบัญชีของกจิการ หรือ 

(ข) โดยการปรับปรุงรายการขาย ต้นทุนขาย และรายการอื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หรือ 

งบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) ส าหรับ 

(1) การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสนิค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เกดิจากการด าเนินงาน 

(2) รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ 

(3) รายการอื่นซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรม 

จัดหาเงิน 
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

7.10 กจิการต้องแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะรายการหลักที่ส าคัญที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน

และกิจกรรมจัดหาเงิน ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการซ้ือและการจ าหน่ายบริษทัย่อยหรือ

หน่วยธุรกจิอื่นๆ ต้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากและจัดเป็นกจิกรรมลงทุน  

กระแสเงินสดทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

7.11 กจิการต้องบันทกึกระแสเงินสดจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน

ของกจิการ โดยสกุลเงินตราต่างประเทศน้ันให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน

และสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกดิกระแสเงินสด ย่อหน้าที่ 30.19 ได้อธิบายว่าเม่ือใดที่สามารถใช้

อตัราแลกเปล่ียนโดยประมาณอตัราจริง 

7.12  กิจการต้องแปลงค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานของกจิการและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกดิกระแสเงินสด 

7.13  ผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ถือเป็น

กระแสเงินสด อย่างไรกต็าม เพ่ือเป็นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

และสิ้นงวด ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

ที่ถืออยู่หรือถึงก าหนดช าระด้วยสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด ดังน้ัน กิจการต้องวัด

มูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถืออยู่ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (เช่น จ านวนเงินตรา

ต่างประเทศที่ถืออยู่และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ) ด้วยอัตราแลกเปล่ียน  

ณ วันสิ้ นงวด กิจการต้องแยกแสดงผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนต่างหากจากกระแสเงินสดจาก

กจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

ดอกเบี้ ยและเงินปันผล 

7.14  กจิการต้องเปิดเผยรายการแยกต่างหากของกระแสเงินสดจากดอกเบ้ียและเงินปันผลรับและจ่าย กิจการ

ต้องจัดประเภทกระแสเงินสดว่าเป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินให้

สอดคล้องกบังวดก่อนในแต่ละงวดโดยสม ่าเสมอ 

7.15  กจิการอาจจัดประเภทดอกเบ้ียจ่าย และดอกเบ้ียและเงินปันผลรับเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุน กิจการอาจเลือกจัดประเภทดอกเบ้ียจ่าย และ

ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินและกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ตามล าดับ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือเป็นผลตอบแทน

จากการลงทุน 

7.16  กิจการอาจจัดประเภทเงินปันผลจ่ายเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็น

ต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน กิจการอาจเลือกจัดประเภทเงินปันผลจ่ายเป็นส่วนหน่ึงของ

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการจ่ายกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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ภาษีเงินได ้

7.17  กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดที่เกิดจากภาษีเงินได้เป็นรายการแยกต่างหากและต้องจัดประเภทเป็น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เว้นแต่ในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงได้ว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินและ

กิจกรรมลงทุน หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดที่เกิดจากภาษีไปสู่กิจกรรมมากกว่าหน่ึงประเภท กิจการ

ต้องเปิดเผยยอดรวมของภาษีจ่ายทั้งหมดด้วย 

รายการทีม่ิใช่เงินสด 

7.18  กิจการต้องไม่น ารายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิได้มีการใช้เงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด

มารวมในงบกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในส่วนอื่นของงบการเงินเพ่ือให้ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกบักจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงินเหล่านั้น 

7.19  กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดปัจจุบัน 

แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนและสินทรัพย์ของกิจการ การไม่น ารายการที่มิใช่

เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด เน่ืองจาก

รายการเหล่าน้ันไม่เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด ได้แก่ 

(ก) การได้มาของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการก่อหน้ีสินโดยตรงหรือโดยสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า

การเงิน 

(ข) การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นทุน และ 

(ค) การแปลงหน้ีเป็นทุน 

องคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7.20  กจิการต้องแสดงองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และต้องแสดงการกระทบยอดของ

จ านวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเทยีบเท่าตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรกต็าม 

กิจการไม่ต้องแสดงการกระทบยอดหากจ านวนของเงินสดกับรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงใน

งบกระแสเงินสดเหมือนกนักบัจ านวนที่อธบิายเหมือนกนัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การเปิดเผยอื่น 

7.21  กจิการต้องเปิดเผยจ านวนของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดที่มีนัยส าคัญที่ถือโดยกิจการแต่ไม่อาจ

น าไปใช้โดยกิจการ โดยให้มีค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่

ถือโดยกิจการแต่ไม่อาจน าไปใช้โดยกิจการเน่ืองจากการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือมีข้อจ ากัด

ทางกฎหมายอื่น หรือมีเหตุผลอื่นใด 
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บทที ่8  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอบเขตของบทนี้  

8.1 บทน้ีก าหนดเกณฑ์ของข้อมูลที่น าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและวิธีการน าเสนอข้อมูล  

หมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบด้วยข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ (หากมีการน าเสนอ) งบก าไรขาดทุน (หากมีการน าเสนอ) งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

(หากมีการน าเสนอ) งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ (หากมีการน าเสนอ)  และงบกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ค าอธิบายเชิงพรรณนาหรือการแจกแจงรายการที่น าเสนอในงบการเงิน

และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขในการรบัรูร้ายการในงบดังกล่าว นอกเหนือจากที่ก  าหนดใน

บทน้ี บทอื่นๆ เกอืบทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียังก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ซ่ึงโดยปกติให้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

โครงสรา้งของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8.2 หมายเหตุประกอบงบการเงินต้อง 

(ก) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท างบการเงินและนโยบายการบญัชีเฉพาะที่กิจการใช้ตามที่

ระบุในย่อหน้าที่ 8.5 ถึง 8.7 

(ข) เปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดใน

งบการเงิน และ 

(ค) ให้ข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการท า

ความเข้าใจงบการเงินเหล่านั้น 

8.3 กิจการต้องน าเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เป็นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้

ในทางปฏิบัติ กจิการต้องมีการอ้างองิถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ให้กบัแต่ละรายการที่ปรากฏในงบการเงิน 

8.4 โดยปกติ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้  

(ก) ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (ดูย่อหน้าที่ 3.3) 

(ข) สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่กจิการถือปฏบัิติ (ดูย่อหน้าที่ 8.5) 

(ค) ข้อมูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบการเงิน โดยจัดเรียงล าดับตามงบการเงินและตามล าดับ

ของแต่ละรายการที่น าเสนอในงบการเงินน้ัน และ 

(ง) การเปิดเผยข้อมูลอื่น    
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การเปิดเผยนโยบายการบญัชี 

8.5 กจิการต้องเปิดเผยทุกเร่ืองต่อไปน้ีในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

(ก) เกณฑ ์(หรือมูลฐาน) การวดัมูลค่าที่ใช้จัดท างบการเงิน และ 

(ข) นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่เลือกใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจในงบการเงินของกจิการ   

ขอ้มูลเกีย่วกบัการใชดุ้ลยพนิจิ 

8.6 กจิการต้องเปิดเผยการใช้ดุลยพินิจ นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประมาณการ (ดูย่อหน้าที่ 8.7) 

ที่ผู้บริหารจัดท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น  

แหล่งขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

8.7  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับข้อสมมติฐานหลักที่ใช้เกี่ยวกับอนาคต

และแหล่งที่มาที่ส าคัญอื่นของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน ซ่ึงมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญอันเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

และหนี้ สินอย่างมีสาระส าคญัในปีบัญชีถัดไป 

ส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิดังกล่าว หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องมีรายละเอยีด ดังน้ี 

(ก) ลักษณะของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ และ 

(ข) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บทที ่9  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ขอบเขตของบทนี้  

9.1  บทน้ีให้นิยามของสถานการณ์ที่กจิการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องน าเสนองบการเงินรวม

และวิธีการในการจัดเตรียมงบการเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

รวมถึงแนวทางในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินที่เกิดจากการรวมกนั ถ้ามีการจัดท า

ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ในกรณีที่บริษทัใหญ่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียต่อ

สาธารณะแล้ว กิจการอาจน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี แม้ว่าจะมีการจัดท างบการเงินรวมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัสมบูรณห์รือชุดหลักการบัญชีอื่นที่รับรองทั่วไป (GAAP) 

ขอ้ก าหนดส าหรบัการจดัท างบการเงินรวม 

9.2  เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9.3 และ 9.3ค บริษัทใหญ่ต้องน าเสนองบการเงินรวม

ซ่ึงรวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย งบการเงินรวมต้องรวมบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใหญ่ 

9.3  บริษัทใหญ่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบการเงินรวม หากเป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อดังน้ี 

(ก) บริษัทใหญ่เองมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และ 

(ข) บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด (หรือบริษัทใหญ่ในระหว่างกลาง) ได้จัดท างบการเงินรวมที่จัดท าข้ึน

เพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสมบูรณ์ หรือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

9.3ก  เง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9.3ข บริษัทย่อยที่ไม่ต้องน ามารวม หากการได้มาหรือถือไว้ด้วยความต้ังใจที่จะขาย

หรือจ าหน่ายภายในหน่ึงปีนับจากวันที่ซ้ือ (คือวันที่ผู้ซ้ือได้รับอ านาจควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ) เช่น บริษัทย่อย

ที่เป็นไปตามข้อก าหนดในบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน โดยเป็นเงินลงทุนในย่อหน้าที่ 

11.8(ง) แทนที่จะเป็นไปตามบทน้ี บริษัทใหญ่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

9.23ก 

9.3ข  ถ้าบริษัทย่อยเคยได้รับการยกเว้นการน ามารวมตามย่อหน้าที่ 9.3ก แต่ไม่มีการจ าหน่ายภายใน  

1 ปีนับจากวันที่ซ้ือ (เช่น บริษัทใหญ่ยังมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย)  

(ก)  บริษัทใหญ่จะรวมกิจการของบริษัทย่อยจากวันที่ซ้ือ เว้นแต่มีลักษณะตรงตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 

9.3ข(ข) ดังน้ันหากวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในงวดก่อน รายการที่เกี่ยวข้องในงวดก่อนๆ ต้องท าการปรับ

ย้อนหลัง 

(ข)  ถ้าความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทใหญ่และ

มีหลักฐานที่เพียงพอ ณ วนัที่รายงานน้ันว่าบริษัทใหญ่ยังคงมีความต้ังใจที่จะขายหรือจ าหน่าย

บริษัทย่อย บริษัทใหญ่จะแสดงรายการบัญชีส าหรับบริษัทย่อยตามย่อหน้าที่ 9.3ก 

9.3ค  ถ้าบริษัทใหญ่ไม่มีบริษัทย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทย่อยที่ไม่ต้องน ามารวมตามย่อหน้าที่ 9.3ก ถึง 
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9.3ข กิจการไม่ต้องน าเสนองบการเงินรวม แต่อย่างไรกต็าม บริษัทใหญ่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9.23ก 

9.4  บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ การควบคุม หมายถึง อ านาจใน

การก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการน้ัน ในกรณีที่กิจการได้จัดต้ังกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose 

Entity หรือ SPE) เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จ ากัดและระบุได้อย่างชัดเจน กิจการต้องรวมกิจการที่จัดต้ังข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดท างบการเงินรวมหากระบุความสัมพันธ์ได้ว่ากิจการที่จัดตั้งขึ้ น

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวน้ันถูกควบคุมโดยกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 9.10 ถึง 9.12) 

9.5 บริษัทใหญ่ถือว่ามีอ านาจในการควบคุมเม่ือบริษัทใหญ่มีอ านาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหน่ึงในกิจการ

อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยอื่น  ยกเว้นในกรณีที่บริษัทใหญ่มีหลักฐานที่แสดงให้

เหน็อย่างชัดเจนว่าอ านาจในการออกเสียงน้ันไม่ท าให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมกิจการดังกล่าวได้ 

กรณีต่อไปน้ีถือว่าบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคุมกจิการอื่นแม้ว่าจะมีอ านาจในการออกเสยีงกึ่งหน่ึงหรือน้อยกว่า  

(ก) บริษัทใหญ่มีอ านาจในสทิธกิารออกเสยีงมากกว่ากึ่งหน่ึงเน่ืองจากข้อตกลงที่มีกบัผู้ถือหุ้นรายอื่น 

(ข) บริษัทใหญ่มีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการก าหนดนโยบายทางการเงินและ

การด าเนินงานของกจิการอื่น 

(ค) บริษัทใหญ่มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะผู้บริหารอื่นที่มีอ านาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอ านาจในการควบคุมกจิการ หรือ 

(ง) บริษัทใหญ่มีอ านาจในการก าหนดทิศทางในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอ านาจเทยีบเท่าคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัท

หรือคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอ านาจในการควบคุมกจิการ 

9.6 การควบคุมอาจได้มาจากการถือครองสิทธิเลือกหรือตราสารแปลงสภาพที่ยังสามารถใช้สิทธิได้ หรือ

การมีตัวแทนที่มีความสามารถในการก าหนดกจิกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กจิการที่ควบคุม 

9.7 กิจการต้องไม่อาศัยข้ออ้างว่าเป็นกิจการร่วมลงทุนหรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในการไม่น า

งบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท างบการเงินรวม  

9.8 กจิการต้องไม่อาศัยข้ออ้างว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยไม่คล้ายคลึงกับการด าเนินธุรกิจของกิจการอื่น

ที่อยู่ในกลุ่มกจิการ ท าให้ไม่ต้องน างบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท างบการเงินรวม เน่ืองจากข้อมูลที่แสดง

ในงบการเงินรวมที่รวมบริษัทย่อยและข้อมูลเพ่ิมเติมที่เปิดเผยในงบการเงินรวมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ในการด าเนินธุรกจิเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ  

9.9 กจิการต้องไม่อาศัยข้ออ้างว่า บริษัทย่อยด าเนินการอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่ก  าหนดให้บริษัทย่อย

ไม่สามารถโอนเงินหรือสินทรพัยอ์ื่นๆ ออกนอกเขตข้อบังคับของกฎหมายดังกล่าว ท าให้ไม่ต้องน า

งบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท างบการเงินรวม 

กิจการทีจ่ดัตั้งข้ึนเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
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9.10 กจิการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอาจจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จ ากัด (เช่น เพ่ือด าเนินการให้เช่า 

เพ่ือด าเนินการในกิจกรรมการวิจัยและพฒันา หรือเพ่ือด าเนินการแปลงสินทรพัยท์างการเงินเป็น

หลักทรัพย์ เป็นต้น) กิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของบริษัท 

หน่วยลงทุน ห้างหุ้นส่วน หรือกจิการที่ไม่ได้ก่อต้ังในรูปบริษัท กิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

มักถูกจัดต้ังโดยมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายในการด าเนินงานของกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะน้ัน 

9.11  กิจการต้องจัดท างบการเงินรวมซ่ึงรวมงบการเงินของกิจการและงบการเงินของกิจการที่จัดต้ังข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ถูกควบคุมโดยกิจการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 9.5 เหตุการณ์

ดังต่อไปน้ีอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากิจการมีอ านาจควบคุมกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (ไม่ได้

ครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมด) 

(ก) กิจกรรมต่างๆ ของกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะน้ันถูกด าเนินการแทนโดยกิจการ

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกจิอย่างใดอย่างหน่ึง 

(ข) กิจการมีอ านาจในการตัดสินใจสูงสุดเกี่ ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของกิจการที่จัด ต้ัง ข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ถึงแม้ว่าอ านาจในการตัดสินใจโดยทั่วไปส าหรับกิจกรรมประจ าวันได้

ถูกมอบให้กบักจิการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะกต็าม 

(ค) กิจการมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของกิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงอาจ

ท าให้กจิการมีความเสี่ยงที่เกดิจากกจิกรรมต่างๆ ของกจิการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะน้ัน 

หรือ 

(ง) กิจการมีความเสี่ยงส่วนใหญ่ในมูลค่าคงเหลือหรือความเป็นเจ้าของซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจการที่

จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะหรือสนิทรัพย์ของกจิการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  

9.12 ย่อหน้าที่ 9.10 และ 9.11 ไม่ต้องถือปฏบัิติกับโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานหรือโครงการ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน ซ่ึงบทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว 

ขั้นตอนในการจดัท างบการเงินรวม 

9.13 งบการเงินรวมแสดงข้อมูลทางการเงินของกลุ่มกิจการเสมือนเป็นกิจการเดียวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในการจัดท า

งบการเงินรวมน้ัน กจิการต้องปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปนี้  

(ก) น างบการเงินของบริษัทใหญ่และงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมกันเป็นรายบรรทดั โดยการน า

รายการที่เหมือนกนัมารวมกนั เช่น สนิทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย  

(ข) ตัดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ พร้อมกับตัด

ส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ที่มีอยู่ในบริษัทย่อยน้ันๆ 

(ค) วัดมูลค่าและแสดงก าไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยที่ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมที่เป็นของ

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส าหรับรอบระยะเวลารายงานน้ันเป็นรายการแยกต่างหากจาก

ส่วนของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่  

(ง) วัดมูลค่าและแสดงสนิทรัพย์สทุธขิองบริษัทย่อยที่ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมที่เป็นของส่วนได้เสีย
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ที่ไม่มีอ านาจควบคุม เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ โดยส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในสนิทรัพย์สทุธปิระกอบด้วยรายการต่อไปนี้  

(1) จ านวนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม ณ วันที่มีการรวมตั้งแต่แรกเร่ิมซ่ึงค านวณ

ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม และ  

(2) ส่วนแบ่งของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของ

นับต้ังแต่วันที่มีการรวม  

9.14 การปันส่วนรายการก าไรหรือขาดทุน และการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของให้กบัส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมให้ก าหนดโดยใช้ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยไม่ต้องสะท้อนผลจากความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือแปลงสภาพสิทธิหรือตราสารแปลงสภาพ 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม 

9.15  ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม ซ่ึงรวมทั้งรายได้ ค่าใช้จ่ายและเงินปันผล ต้องมี

การตัดรายการระหว่างกันเต็มจ านวน นอกจากน้ี ก าไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง

กิจการในกลุ่มที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ เช่น สินคา้คงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณต้์องมีการตัด

รายการระหว่างกนัเตม็จ านวนเช่นกนั ผลขาดทุนระหว่างกจิการในกลุ่มอาจช้ีให้เหน็ถึงการดอ้ยค่าซ่ึงต้อง

รบัรูใ้นงบการเงินรวม (ดูบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย์) กิจการต้องน าบทที่ 29 ภาษีเงินได ้มาใช้กับ

ผลแตกต่างชัว่คราวซ่ึงเกดิจากการตัดรายการก าไรและขาดทุนจากรายการระหว่างกจิการในกลุ่ม 

วนัทีร่ายงานวนัเดียวกนั 

9.16  งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่น ามาจัดท างบการเงินรวมต้องมีวันที่รายงานวันเดียวกัน เว้นแต่

จะไม่สามารถกระท าไดใ้นทางปฏิบติั ถ้าหากไม่สามารถจัดท างบการเงินของบริษัทย่อย ให้เป็นวันที่

รายงานวันเดียวกันกับบริษัทใหญ่ได้ บริษัทใหญ่ควรรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย โดยใช้

งบการเงินล่าสุดของบริษัทย่อยปรับผลกระทบของการท ารายการที่มีสาระส าคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ระหว่างวันที่ในงบการเงินดังกล่าวกบัวันที่ของงบการเงินรวม 

นโยบายการบญัชีเดียวกนั 

9.17  งบการเงินรวมต้องจัดท าโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่ เหมือนกันและ

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขอื่นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หากกิจการใดกิจการหน่ึงในกลุ่มกิจการใช้

นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับรายการบัญชี

ที่เหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนัต้องมีการปรับปรุงงบการเงินของกิจการน้ันอย่าง

เหมาะสมในการจัดท างบการเงินรวม 

การไดม้าและการจ าหน่ายบริษทัย่อย 

9.18 บริษัทใหญ่ต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับต้ังแต่วันที่ซ้ือ จนถึงวันที่

บริษัทใหญ่สิ้ นสุดการมีการควบคุมบริษัทย่อยน้ัน เมื่อบริษัทใหญ่สิ้ นสุดการควบคุมบริษัทย่อย ผลต่าง
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ระหว่างเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายบริษัทย่อยและมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สูญเสียการควบคุมให้รับรู้เป็น

ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หรืองบก าไรขาดทุน (หากมีการน าเสนอ)) ภายใต้รายการ

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เคยรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 30 

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายของ

บริษัทย่อย 

9.19   หากสถานะของบริษัทย่อยน้ันสิ้ นสุดลง แต่ผู้ลงทุน (บริษัทใหญ่เดิม) ยังคงถือเงินลงทุนในกิจการ

ดังกล่าวต่อไป เงินลงทุนน้ันต้องบันทกึเป็นสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 11 เคร่ืองมือ

ทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน หรือบทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น ต้ังแต่วันที่สถานะของ

การเป็นบริษัทย่อยสิ้นสุดลง ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทย่อยดังกล่าวเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม 

(ซ่ึงให้ปฏบิัติตามบทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม) หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงให้ปฏบิัติตาม

บทที่ 15 เงินลงทนุในการร่วมคา้) มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่สถานะของบริษัทย่อยน้ันสิ้นสุดลง

ถือเป็นราคาทุนของการวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย 

9.20  กจิการต้องแสดงส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นรายการแยกต่างหากจาก

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ภายใต้ส่วนของเจ้าของ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.2(ด)  

9.21  กจิการต้องแยกแสดงก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต่างหาก

ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.6 (หรือในงบก าไรขาดทุน ตามที่ได้

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.7 (หากมีการน าเสนอ))  

9.22  กิจการต้องปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละส่วนประกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ไปยังส่วนของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมต้องได้รับ

การปันส่วนไปยังส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วน

จะท าให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม 

9.23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในงบการเงินรวม 

(ก) ข้อเทจ็จริงว่างบการเงินที่น าเสนอน้ันเป็นงบการเงินรวม 

(ข) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุปว่ากิจการมีอ านาจการควบคุมในกรณีที่บริษัทใหญ่มีอ านาจในการออกเสียง

ในบริษัทย่อยน้ันไม่เกนิกว่ากึ่งหน่ึงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยอื่น  

(ค) ความแตกต่างของวันที่รายงานของงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่น ามาจัดท า

งบการเงินรวม และ  

(ง) ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดที่ส าคัญ (เช่น ผลจากข้อตกลงการกู้ยืมหรือข้อก าหนดของ

กฎหมาย) ที่มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อยในการโอนเงินทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
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ในรูปของเงินปันผลหรือการจ่ายคืนเงินกู้ยืม 

9.23ก  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในบทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน บริษัทใหญ่

ควรเปิดเผยข้อมูลมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมอยู่ด้วย (ดูย่อหน้าที่ 9.3ก ถึง 

9.3ค) ณ วันที่รายงานเป็นยอดรวม ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ 

9.24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้น าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับบริษัทใหญ่

หรือส าหรับแต่ละบริษัทย่อย 

9.25  งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นงบการเงินชุดที่สองที่จัดท าข้ึนโดยกิจการเพ่ิมเติมจากรายการดังน้ี: 

(ก)  งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยบริษัทใหญ่ 

(ข)  งบการเงินที่บริษัทใหญ่จัดท าข้ึนโดยได้รับการยกเว้นจากการท างบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 9.3ค 

หรือ 

(ค)  งบการเงินจัดท าข้ึนโดยองค์กรที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ แต่เป็นผู้ลงทุนในบริษัทร่วมหรือเป็นผูร่้วมคา้

ที่มีส่วนได้เสยีในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

การเลือกใชน้โยบายการบญัชี 

9.26  เม่ือบริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนในบริษัทร่วม หรือผู้ร่วมค้าที่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันน าเสนอ

งบการเงินเฉพาะกิจการและระบุว่ากิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม งบการเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทุกประการของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ยกเว้นดังต่อไปน้ี กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึก

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการทีค่วบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการด้วยวิธใีดวิธีหน่ึงดังน้ี 

(ก) ราคาทุนหักการด้อยค่า 

(ข) มูลค่ายุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือ 

(ค) วิธส่ีวนได้เสยีตามวิธกีารในย่อหน้าที่ 14.8 

กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนทั้งหมดที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน (บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน) แต่สามารถเลือกนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับ

เงินลงทุนต่างประเภทกนั 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

9.27  เม่ือบริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนในบริษัทร่วม หรือผู้ร่วมค้าที่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันน าเสนอ

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินเฉพาะกจิการดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

(ก) ข้อเทจ็จริงว่างบการเงินที่น าเสนอน้ันเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ และ 

(ข) ค าอธิบายวิธีการที่ใช้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
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ร่วมกนั และเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

และต้องระบุถึงงบการเงินรวมหรืองบการเงินหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งบการเงินทีเ่กิดจากการรวมกนั  

9.28  งบการเงินที่เกิดจากการรวมกัน เป็นงบการเงินชุดเดียวที่รวมงบการเงินของกิจการต้ังแต่สองแห่งข้ึนไป

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19.2(ก)) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กจิการต้องจัดท างบการเงินที่เกดิจากการรวมกนัดังกล่าว 

9.29  ในกรณีที่นักลงทุนน าเสนองบการเงินที่เกิดจากการรวมกันและระบุว่ากิจการได้ปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม งบการเงินน้ันต้องเป็นไปตามข้อก าหนด

ทุกประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวคือ กจิการต้องตัดรายการและยอดคงเหลือ

ระหว่างกิจการในกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงรายการก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มที่รับรู้

เป็นสนิทรัพย์ เช่น สนิค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ งบการเงินที่น ามาจัดท างบการเงินที่เกิด

จากการรวมกันต้องมีวันที่รายงานวันเดียวกัน เว้นแต่จะไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติ และต้องใช้

นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณ์อื่นๆ ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเ่กิดจากการรวมกนั 

9.30  งบการเงินที่เกดิจากการรวมกนัต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

(ก) ข้อเทจ็จริงว่างบการเงินที่น าเสนอน้ันเป็นงบการเงินที่เกดิจากการรวมกนั 

(ข) เหตุผลในการจัดท างบการเงินที่เกดิจากการรวมกนั 

(ค) หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการพิจารณาว่ากจิการใดบ้างที่น ามารวมในงบการเงินที่เกดิจากการรวมกนั 

(ง) หลักเกณฑใ์นการจัดท างบการเงินที่เกดิจากการรวมกนั และ 

(จ) การเปิดเผยข้อมูลบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 33 การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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บทที ่10    

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ขอบเขตของบทนี้  

10.1  บทน้ีให้แนวทางในการเลือกและการน านโยบายการบญัชีมาปฏิบัติในการจัดท างบการเงิน รวมถึง

การเปลีย่นแปลงประมาณการและการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในงบการเงินงวดก่อน 

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

10.2 นโยบายการบัญชีเป็นหลักการ หลักเกณฑ ์ประเพณีปฏบัิติ กฎและวิธปีฏบัิติที่เฉพาะ ที่กิจการน ามาใช้ใน

การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

10.3  ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติส าหรับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือ

สถานการณ์เป็นการเฉพาะ กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  อย่างไรกต็าม

กจิการไม่จ าเป็นต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถ้าผลกระทบไม่เป็น

สาระส าคญั   

10.4  ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติส าหรับรายการ เหตุการณ์อื่น

หรือสถานการณ์เป็นการเฉพาะ ผู้บริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่

ส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(ก) มีความเกีย่วขอ้งกบัการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน และ 

(ข) มีความน่าเชื่อถอื โดยท าให้งบการเงินของกจิการ 

(1)  แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ

อย่างเที่ยงธรรม 

(2) สะท้อนเน้ือหาเชิงเศรษฐกจิของรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ โดยไม่ค านึงถึง

รูปแบบทางกฎหมาย 

(3)  มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความล าเอยีง 

(4)  จัดท าขึ้นตามหลักความระมัดระวัง และ 

(5) มีความครบถ้วน ในทุกส่วนที่มีสาระส าคัญ 

10.5 การใช้ดุลยพินิจ ตามย่อหน้าที่ 10.4 ผู้บริหารต้องอ้างองิและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ 

ตามล าดับต่อไปนี้  

(ก) ข้อก าหนดและแนวทางปฏบัิติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึง 

และเกี่ยวข้องกนั และ 

(ข) ค านิยาม เกณฑก์ารรบัรูร้ายการและแนวคิดการวดัมูลค่าส าหรับสินทรพัย ์หนี้ สิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้าย และหลักการที่ใช้โดยทั่วไป ในบทที่ 2 แนวคิดและหลกัการโดยทัว่ไป 

 

10.6 การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10.4 ผู้บริหารอาจพิจารณาข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินฉบบัสมบูรณ ์ส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกนั 

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

10.7 กิจการต้องเลือกใช้และน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอกับรายการค้า เหตุการณ์และ

สถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดหรือ

อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้ส าหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดหรืออนุญาตให้ปฏบัิติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและน านโยบาย

การบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอส าหรับรายการแต่ละประเภท 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

10.8  กจิการต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปล่ียนแปลงน้ัน 

(ก) เกดิจากการเปล่ียนแปลงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ 

(ข) ท าให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากข้ึนในส่วนที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

หรือกระแสเงินสดของกจิการ 

10.9  กรณีต่อไปน้ีไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก) การน านโยบายการบัญชีมาถือปฏบัิติกับรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่มีเน้ือหาแตกต่าง

จากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกดิข้ึนมาก่อน 

(ข) การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อน หรือเคยเกดิขึ้นแต่ไม่มีสาระส าคัญ หรือ 

(ค) การเปล่ียนไปใช้วิธีราคาทุนในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

(หรือในทางกลับกัน) ส าหรับสินทรัพย์ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดหรือ

อนุญาตให้มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

10.10 ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ทางเลือกวิธปีฏบัิติทางบัญชี (รวมถึงเกณฑ์การวัดมูลค่า) 

ส าหรับบางรายการ หรือเหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ และกิจการได้เปล่ียนทางเลือกที่เคยเลือกไว้ ถือเป็น

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  

10.10ก การเร่ิมน านโยบายการบัญชีส าหรับการบันทกึมูลค่าสนิทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ตามบทที่ 17 ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ ์ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัการตีราคาใหม่ตามบทที่ 17 ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ดังน้ันการเปล่ียนแปลงจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ส าหรับประเภทของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์ต้องใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปแทนการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 10.11 ถึง 10.12 

 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
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10.11  กจิการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปน้ี 

(ก) กิจการต้องบันทึกการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในวิธีปฏบัิติในช่วงการเปล่ียนแปลง (ถ้ามี) 

(ข) หากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) แทนที่จะปฏบัิติตามบทที่ 11 เครือ่งมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน 

และ บทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกับเครื่องมือทางการเงินอื่น ซ่ึงเป็นไปตามที่อนุญาตไว้ในย่อหน้าที่ 

11.2 และตามข้อก าหนดของการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องบันทึกการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลง (ถ้ามี) ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

(ค) กจิการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีอื่นๆ ทั้งหมดโดยปรบัยอ้นหลงั (ดูย่อหน้าที่ 

10.12) 

การถอืปฏิบติัยอ้นหลงั 

10.12  เม่ือกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงต้องปรับย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10.11 กิจการ

ต้องใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติกับงบการเงินงวดก่อนๆ ที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ

จนถึงวันแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ เสมือนหน่ึงว่าได้มีการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติโดยตลอด  

หากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติ เน่ืองจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีของงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ กิจการต้องน า

นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏบัิติกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของงวดแรกสุดที่การถือ

ปฏบัิติย้อนหลังสามารถปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน โดยกิจการต้องปรับยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

ของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ส าหรับงวดน้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูลของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

10.13  เมื่อกจิการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติท าให้เกดิผลกระทบต่องวดปัจจุบัน

หรืองวดก่อน หรือหากผลกระทบน้ันมีผลต่องวดในอนาคตต่อๆ ไป กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ข) ส าหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน หากสามารถปฏิบัติได้ กิจการ

ต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

(ค) จ านวนเงินของรายการปรับปรุงงวดใดงวดหน่ึงก่อนงบการเงินงวดที่น าเสนอ หากสามารถท าได้

ในทางปฏบัิติ และ 

(ง) ค าอธิบายหากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติ ในการระบุจ านวนเงินที่ต้องเปิดเผยตาม (ข) 

หรือ (ค) ข้างต้น 

งบการเงินส าหรับงวดถัดไปไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
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10.14  หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจท าให้เกิดผลกระทบต่องวดปัจจุบัน หรืองวดก่อนๆ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ข) เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ท าให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจมากย่ิงขึ้นได้อย่างไร 

(ค) จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่กระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน หากสามารถท าได้

ในทางปฏบัิติ 

(1) ส าหรับงวดปัจจุบัน 

(2) ส าหรับงวดก่อนทุกงวดที่มีการน าเสนองบการเงิน และ 

(3) ยอดรวมจ านวนเงินส าหรับงวดใดงวดหน่ึงก่อนงบการเงินงวดที่น าเสนอได้ 

(ง) ค าอธิบายหากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติ ในการระบุจ านวนเงินที่ต้องเปิดเผยตาม (ค) 

ข้างต้น 

งบการเงินส าหรับงวดถัดไปไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

10.15  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน 

หรือจ านวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด อนัเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมี

การพัฒนาการเพ่ิมเติมจากเดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด ในกรณีที่

เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

10.16  นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10.17 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีทนัทีในก าไรหรือขาดทุนตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) ส าหรับงวดที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบต่อ

งวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว หรือ 

(ข) ส าหรับงวดที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและงวดต่อๆ ไป หากการเปล่ียนแปลงน้ันมี

ผลกระทบต่องวดดังกล่าว 

10.17  ในขอบเขตที่การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ 

หน้ีสิน หรือรายการในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

หน้ีสนิ หรือรายการในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องในงวดที่มีการเปล่ียนแปลงน้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูลของการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

10.18  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและผลกระทบต่อ
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับงวดปัจจุบัน หากกิจการสามารถ

ประมาณการผลกระทบต่องวดในอนาคต งวดใดงวดหน่ึงหรืองวดต่อๆ ไปได้ กิจการต้องเปิดเผยการ

ประมาณการดังกล่าว   

 

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

10.19  ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นไม่แสดงรายการและการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงใน

งบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้

ข้อมูลที่น่าเช่ือถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือในทางที่ผิด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว 

(ก) มีอยู่ในงบการเงินส าหรับงวดก่อนๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ออก และ 

(ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และน ามาใช้ในการจัดท าและ

การน าเสนองบการเงิน 

10.20  ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี 

การมองข้ามหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดพลาด และการทุจริต 

10.21  หากสามารถท าได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญของงวดก่อนโดยปรับ

ย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย 

(ก) ปรับงบการเงินงวดก่อน (งวดก่อนๆ) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้รับ

การแก้ไขในงวดก่อนที่ข้อผิดพลาดได้เกดิข้ึน หรือ 

(ข) หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดก่อนงวดแรกสุดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของในงบการเงิน 

งวดแรกสดุที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ 

10.22  หากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติ เน่ืองจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละ

งวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบไม่ว่างวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆ กต็าม กิจการต้องปรับปรุง

ยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของส าหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ 

(ซ่ึงอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน) 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

10.23  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัข้อผิดพลาดในงวดก่อนดังต่อไปน้ี 

(ก) ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงบการเงินงวดก่อน 

(ข) ส าหรับงบการเงินของงวดก่อนแต่ละงวดที่น าเสนอ กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการ

ปรับปรุงเทา่ที่สามารถปฏบัิติได้ ที่มีผลกระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

(ค) จ านวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดแรกสดุที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบ ในกรณีที่

สามารถปฏบัิติได้ และ 

(ง) ค าอธบิายหากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบัิติ ในการระบุจ านวนเงินต้องเปิดเผยตาม (ข) หรือ 

(ค) ข้างต้น 

งบการเงินส าหรับงวดถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 
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บทที ่11 

เครื่องมอืทางการเงินขั้นพื้ นฐาน 

ขอบเขตของบทที ่11 เครือ่งมือทางการเงินขั้นพื้ นฐาน และ 12 ประเด็นเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น 

11.1 บทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และ บทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้ การตัดรายการออกจากบัญชี การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลของ

เครือ่งมือทางการเงิน (สินทรพัยท์างการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน) บทที่ 11 เครื่องมือทางการเงิน

ขั้นพื้ นฐาน ใช้ถือปฏบัิติกับเคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐานซ่ึงเกี่ยวข้องกับทุกกิจการ บทที่ 12 ประเดน็

เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ใช้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินและรายการทางบัญชีที่ซับซ้อน

ย่ิงข้ึน หากกิจการมีเพียงเคร่ืองมือทางการเงินข้ันพ้ืนฐานกไ็ม่จ าเป็นต้องน าบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น มาถือปฏบัิติ อย่างไรกต็าม แม้ว่ากจิการมีเพียงเคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 

กิจการกต้็องพิจารณาขอบเขตของบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอื่น เพ่ือให้แน่ใจว่า

ได้รับการยกเว้นจริง 

ทางเลือกส าหรบันโยบายการบญัชี 

11.2 กจิการสามารถเลือกถือปฏบัิติ อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) ตามที่ก  าหนดไว้ทั้งในบทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบั

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น ทั้งหมด หรือ 

(ข) การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 11 

เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และ บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น  

ส าหรับการบันทึกเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ทางเลือกของกิจการ (ก) หรือ (ข) เป็นทางเลือก

ส าหรับนโยบายทางการบัญชี ย่อหน้าที่ 10.8 ถึง 10.14 ได้ให้ข้อก าหนดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

ทางการบัญชีไว้อย่างเหมาะสม เช่น การบันทกึบัญชีอย่างไรเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และข้อมูลอะไรบ้างที่

ต้องเปิดเผยเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

บทน าของบทที ่11 เครือ่งมือทางการเงินขั้นพื้ นฐาน 

11.3 เคร่ืองมือทางการเงินคือสัญญาที่ท  าให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้ น และหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอกีกจิการหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

11.4 บทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ใช้วิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท ยกเว้นเงินลงทุนในหุ้นบุริมสทิธทิี่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และเงินลงทุน

ในหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญที่ไม่สามารถใช้สิทธิขายคืนได้ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อสาธารณชน หรือมีมูลค่า

ยุติธรรมซ่ึงสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 
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11.5 เคร่ืองมือทางการเงินข้ันพ้ืนฐานที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของบทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน ที่ตรง

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8 ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามข้อก าหนด รวมถึง 

(ก) เงินสด 

(ข) เงินฝากเมื่อทวงถามและเงินฝากประจ าซ่ึงกจิการเป็นผู้ฝาก ตัวอย่างเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร 

(ค) เอกสารทางการค้าและตัว๋เงินที่ถืออยู่ 

(ง) ลูกหน้ี เจ้าหน้ี ตัว๋เงินรับ ตัว๋เงินจ่าย เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 

(จ) หุ้นกู้และตราสารหน้ีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

(ฉ) เงินลงทุนในหุ้นบุริมสทิธทิี่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญที่

ไม่สามารถใช้สทิธขิายคืนได้ และ  

(ช) ข้อผูกมัดที่จะได้รับเงินกู้ยืม หากข้อผูกมัดน้ันไม่สามารถช าระสทุธเิป็นเงินสด 

11.6 ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8 และถือว่าอยู่ภายใต้

ขอบเขตของบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น รวมถึง 

(ก) หลักทรัพย์ที่ออกโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนั เช่น ภาระค า้ประกนั สญัญาซ้ือคืนและการแปลงลูกหน้ี

ให้เป็นทุน 

(ข) สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขาย สทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธ ิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า สญัญาซ้ือหรือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ที่สามารถช าระโดยเงินสดหรือ

แลกเปล่ียนเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอื่น 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่มีคุณสมบัติและถูกก าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงตาม

ข้อก าหนดในบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น 

(ง) ข้อผูกมัดที่จะให้เงินกู้ยืมแก่กจิการอื่น 

(จ) ข้อผูกมัดที่จะได้รับเงินกู้ยืม หากข้อผูกมัดน้ันสามารถช าระสทุธเิป็นเงินสดได้ 

ขอบเขตของบทที ่11 เครือ่งมือทางการเงินขั้นพื้ นฐาน 

11.7 บทที่ 11 เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน น้ีให้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทที่เข้า

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8 ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้  

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  และการร่วมค้า ซ่ึงก าหนดให้ถือปฏิบัติตามบทที่  9  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือบทที่ 15  

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินที่ตรงตามนิยามของความเป็นเจ้าของของกิจการ รวมถึงองค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของของเครือ่งมือทางการเงินแบบผสมโดยกจิการ (ดูบทที่ 22 หน้ีสินและทนุ) 

(ค) สญัญาเช่า ถือปฏิบัติตามบทที่ 20 สญัญาเช่า หรือย่อหน้าที่ 12.3(ฉ) อย่างไรกต็าม การตัด

รายการออกจากบัญชีที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11.33 ถึง 11.38 ถือปฏบัิติกบัการตัดรายการออกจาก

บัญชีของลูกหน้ีสัญญาเช่าที่ ถูกรับรู้โดยผู้ให้เช่าและเจ้าหน้ีสัญญาเช่าที่ ถูกรับรู้โดยผู้เช่า  
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และการด้อยค่าที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 11.21 ถึง 11.26 มาถือปฏบัิติกับการรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่า

ของผู้ให้เช่า  

(ง) สิทธิของนายจ้างและภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ตามที่ก  าหนดใน 

บทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญาและภาระผูกพันภายใต้รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามที่

ก  าหนดในบทที่ 26 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(ฉ) สินทรพัยท์ี่จะได้รับชดเชยตามที่ก  าหนดในบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 21.9) 

เครือ่งมือทางการเงินขั้นพื้ นฐาน 

11.8 กจิการต้องบันทกึบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินดังต่อไปน้ี เป็นเคร่ืองมือทางการเงินข้ันพ้ืนฐานตามบทที่ 11 

เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 

(ก) เงินสด 

(ข) ตราสารหน้ี (เช่น ลูกหน้ี เจ้าหน้ี ตัว๋เงินรับ ตัว๋เงินจ่าย เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืม) ที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9 

(ค) ข้อผูกมัดที่จะได้รับเงินกู้ที่ 

(1) ไม่สามารถช าระโดยการหักกลบเป็นเงินสด และ 

(2) เม่ือข้อผูกมัดน้ันถูกด าเนินการ คาดว่าจะเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9 

(ง) เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพไม่ได้และหุ้นสามัญที่ไม่มีสิทธขิายคืน หรือหุ้นบุริมสิทธทิี่ไม่มี

สทิธิขายคืน 

11.9 ตราสารหน้ีที่เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ (ก) ถึง (ง) ดังต่อไปน้ี ต้องบันทกึบัญชีตามบทที่ 11 

เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 

(ก) ผลตอบแทนต่อผู้ถือตราสาร (ผู้ให้กู้/เจ้าหน้ี) ประเมินสกุลเงินในตราสารหน้ีเป็นตัวเงินที่เป็น 

(1)   จ านวนเงินคงที่ 

(2)   อตัราผลตอบแทนคงที่ ตลอดอายุของตราสารน้ัน 

(3)   ผลตอบแทนผันแปรตลอดอายุของตราสารน้ันซ่ึงเทา่กบัอตัราอ้างองิเพียงอตัราเดียวหรือ

อตัราดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาด

ลอนดอน (LIBOR)) หรือ 

(4)   บางส่วนเป็นการผสมระหว่างอัตราคงที่และอัตราผันแปร โดยที่ทั้งอัตราคงที่และอัตราผันแปร

มีค่าเป็นบวก (ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับอัตราดอกเบ้ียคงที่เชิงบวก

และอตัราผันแปรเชิงลบ จะไม่เข้าหลักเกณฑน้ี์)  

ส าหรับอัตราผลตอบแทนดอกเบ้ียคงที่และผันแปร ดอกเบ้ียจะถูกค านวณโดยคูณอัตราที่ใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาน้ันด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างอยู่ระหว่างงวด 

(ข) ไม่มีข้อก าหนดในสัญญาที่มีเง่ือนไข ที่จะส่งผลให้ผู้ถือตราสาร (ผู้ให้กู้/เจ้าหน้ี) สูญเสียเงินต้น
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หรือดอกเบ้ียของงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ ข้อเทจ็จริงที่ว่าตราสารหน้ีด้อยสิทธิกว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เป็นหน้ีสนิตัวอื่นไม่ได้เป็นตัวอย่างของข้อก าหนดในสญัญา   

(ค) มีข้อก าหนดในสัญญาที่อนุญาตหรือก าหนดให้ผู้ออกตราสาร (ผู้กู้ยืม) ช าระค่าตราสารหน้ี

ล่วงหน้า หรืออนุญาตหรือก าหนดให้ผู้ถือตราสาร (ผู้ให้กู้/เจ้าหน้ี) คืนให้ผู้ออกตราสารก่อนครบ

ก าหนด ซ่ึงไม่ได้ขึ้นกบัเหตุการณ์ในอนาคตนอกเหนือจากการป้องกนั 

(1) ผู้ถือตราสารต่อต้านการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหรือตราสาร 

(ตัวอย่างเช่น การผิดสัญญา ปรับลดเครดิต หรือละเมิดพันธะสัญญาเงินกู้) หรือ

การเปล่ียนแปลงในการควบคุมของผู้ออก หรือ 

(2) ผู้ถือตราสารหรือผู้ออกตราสารต่อต้านการเปล่ียนแปลงในการจัดเกบ็ภาษีหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

(ง) ไม่มีเง่ือนไขตอบแทนหรือจ่ายช าระ ยกเว้นเร่ืองอัตราผลตอบแทนผันแปรตามที่ได้อธิบายไว้ใน

(ก) และการช าระเงินล่วงหน้าตามที่ได้อธบิายไว้ใน (ค) 

11.9ก ตัวอย่างของตราสารหน้ีโดยปกติจะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 11.9(ก)(4) รวมถึง 

(ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ส าหรับระยะเวลาเร่ิมแรกแล้วย้อนกลับไปอัตราดอกเบ้ีย

ที่ยกมาหรืออตัราดอกเบ้ียที่ผันแปรที่สงัเกตได้หลังจากระยะเวลาน้ัน และ 

(ข) เงินกู้ยืมจากธนาคารที่มีดอกเบ้ียค้างจ่ายที่ยกมาหรืออัตราดอกเบ้ียผันแปรที่สังเกตได้บวกอัตราคงที่

ตลอดอายุของเงินกู้ ตัวอย่างเช่น LIBOR บวกร้อยละ 200 

11.9ข ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีโดยปกติจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 11.9(ค) เงินกู้จากธนาคาร

ที่อนุญาตให้ผู้กู้ยกเลิกสญัญาในช่วงเร่ิมแรก ถึงแม้ว่าผู้กู้อาจจะต้องจ่ายค่าปรับเพ่ือชดเชยให้แก่ธนาคาร

ส าหรับต้นทุนของการยกเลิกของผู้กู้ในการจัดการช่วงเร่ิมแรก  

11.10 ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9 มีดังต่อไปนี้  

(ก) ลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า ตัว๋เงินรับ ตัว๋เงินจ่าย และเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือบุคคลที่สาม 

(ข) เจ้าหน้ีการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของเจ้าหน้ีการค้า

อันเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30.10 

(ค) เงินกู้ที่ให้ยืมหรือกู้ยืมจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 

(ง) ตราสารหน้ีที่จะก าหนดช าระในทันที หากผู้ออกตราสารผิดสัญญาการจ่ายดอกเบ้ียหรือช าระคืน

เงินต้น (ข้อก าหนดน้ีไม่ได้ขัดแย้งกบัย่อหน้าที่ 11.9) 

11.11  ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9 (และยังอยู่ในขอบเขต

ของบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น) รวมถึง  

(ก) การลงทุนในตราสารทุนของกจิการอื่น นอกเหนือจากหุ้นบุริมสทิธทิี่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และ 

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธทิี่ไม่มีสิทธขิายคืน (ดูย่อหน้าที่ 11.8(ง)) 

(ข) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่ให้ผลตอบแทนกระแสเงินสดทั้งบวกและลบ หรือข้อผูกมัด

ล่วงหน้าเพ่ือซ้ือสินค้าหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถที่จะช าระหน้ีด้วยเงินสด และการช าระหน้ี
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เหล่าน้ันสามารถท าให้กระแสเงินสดเป็นบวกหรือลบ เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญา

ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ตรงกบัข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9(ก) 

(ค) สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เน่ืองจากผลตอบแทนต่อผู้ถือตราสารน้ันไม่

คงที่และไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9(ก) 

(ง) การลงทุนในตราสารหน้ีที่สามารถแปลงสภาพได้ เน่ืองจากผลตอบแทนต่อผู้ถือตราสารสามารถ

ผันแปรตามราคาของตราสารทุนของผู้ออกตราสารมากกว่าแค่อตัราดอกเบี้ ยในตลาด 

(จ) ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่สามที่ให้สิทธิหรือภาระผูกพันแก่บุคคลที่สามในการช าระเงินก่อน

ก าหนด ในกรณีที่ภาษีอากรที่บังคับใช้หรือข้อก าหนดทางบัญชีเปล่ียนไป เพราะเงินกู้ดังกล่าว

ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.9(ค) 

การรบัรูเ้มือ่เริม่แรกของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

11.12  กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเมื่อกิจการเข้าไปเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนด

ของตราสารน้ัน  

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

11.13  เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาที่ท  าให้เกิด

รายการ (รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ยกเว้น การวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์และหน้ีสิน

ทางการเงินหลังจากวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) เว้นแต่ข้อตกลงน้ันประกอบกัน

เป็นรายการทางการเงินส าหรับกิจการ (ส าหรับหน้ีสินทางการเงิน) หรือคู่สัญญา (ส าหรับสินทรัพย์

ทางการเงิน) เพ่ือการจัดการ การจัดการข้อตกลงรายการทางการเงิน หากการจ่ายช าระถูกยืดออกไปนาน

เกินกว่าเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การให้สินเช่ือปลอดดอกเบ้ียแก่ผู้ซ้ือส าหรับการขายสินค้า 

หรือให้กู้ในอัตราดอกเบ้ียที่ไม่ใช่อัตราตลาด ตัวอย่างเช่น ไม่มีดอกเบ้ีย หรือต ่ากว่าอัตราตลาดของ

ดอกเบ้ียเงินกู้ที่ให้กับพนักงาน หากข้อตกลงน้ันถือว่าเป็นรายการทางการเงิน กิจการต้องวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินน้ันด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วย

อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับตราสารหน้ีที่ก  าหนดที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

ตวัอย่าง – สินทรพัยท์างการเงิน 

1 ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวที่ให้แก่กิจการอื่น กิจการรับรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับ 

(รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ีย และการจ่ายคืนเงินต้น) จากกจิการน้ัน 

2 ส าหรับสนิค้าที่ขายให้ลูกค้าโดยให้สนิเช่ือระยะสั้น กจิการรับรู้ลูกหน้ีด้วยจ านวนที่ไม่คิดลดของเงินสด

ที่จะได้รับจากกจิการน้ัน ซ่ึงปกติคือราคาตามใบแจ้งหน้ี 

3 ส าหรับรายการที่ขายให้กับลูกค้าโดยให้สินเช่ือปลอดดอกเบ้ียสองปี กิจการรับรู้ลูกหน้ีด้วยราคาขาย

เงินสด  ณ ปัจจุบันส าหรับรายการน้ัน ถ้าไม่ทราบราคาขายเงินสดในปัจจุบัน อาจจะประมาณมูลค่า

ปัจจุบันโดยใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดที่มีอยู่ส าหรับลูกหน้ีที่คล้ายคลึงกัน 
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4 ส าหรับการซ้ือหุ้นสามัญของกิจการอื่นด้วยเงินสด กิจการรับรู้เงินลงทุนด้วยจ านวนเงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือ

หุ้นน้ัน 

 

ตวัอย่าง – หนี้ สินทางการเงิน 

1 ส าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร กจิการรับรู้เจ้าหน้ีเม่ือเร่ิมแรกที่มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ต้องจ่ายให้กับ

ธนาคาร (ตัวอย่างเช่น รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียและการจ่ายคืนเงินต้น) 

2 ส าหรับสนิค้าที่ซ้ือจากผู้ขายโดยมีสนิเช่ือระยะสั้น กจิการรับรู้เจ้าหน้ีด้วยจ านวนที่ไม่คิดลดหน้ีที่ค้าง

ช าระกบัผู้ขาย ซ่ึงปกติคือราคาตามใบแจ้งหน้ี 

การวดัมูลค่าในภายหลงั 

11.14 ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินต่อไปน้ี โดยไม่หักต้นทุน

การท ารายการที่อาจเกดิข้ึนเม่ือขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธกีารอื่น 

(ก) ตราสารหน้ีที่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8(ข) ต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย

ตามวิธีดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง ย่อหน้าที่ 11.15 ถึง 11.20 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติเกี่ยวกับวิธีราคาทุน

ตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง ตราสารหน้ีที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ

หนี้ สินหมุนเวียนต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะจ่ายหรือได้รับโดย

ไม่คิดลด (เช่น สุทธิจากการด้อยค่า ดูย่อหน้าที่ 11.21 ถึง 11.26) เว้นแต่ข้อตกลงที่ประกอบกันน้ัน

เป็นรายการทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 11.13) หากข้อตกลงที่ประกอบกันน้ันเป็นรายการ

ทางการเงิน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายในอนาคตคิดลดด้วย

อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีที่คล้ายคลึงกนั 

(ข) ข้อผูกมัดที่จะได้รับเงินกู้ยืมที่เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8(ค) ต้องวัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุน (ซ่ึงบางคร้ังมีค่าเทา่กบัศูนย์) หักการด้อยค่า 

(ค) เงินลงทุนในหุ้นบุริมสทิธทิี่แปลงสภาพไม่ได้ และหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสทิธทิี่ไม่มีสทิธซ้ืิอคืน ที่เป็นไป

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 11.8(ง) ต้องวัดมูลค่าดังน้ี (ย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ได้ก าหนด

แนวปฏบัิติเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรม) 

 (1)  หากเป็นหุ้นที่มีการซ้ือขายต่อสาธารณชน หรือสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ

โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และ 

 (2) เงินลงทุนอื่นๆ ทุกประเภทต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า  

ต้องประเมินการด้อยค่าหรือจ านวนที่เรียกเกบ็ไม่ได้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินใน (ก) (ข) และ 

(ค)(2) ข้างต้น ย่อหน้าที่ 11.21 ถึง 11.26 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติไว้แล้ว 

วิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและวิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

11.15 ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน ณ วนัที่รายงานเป็นจ านวนสุทธิ
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จากรายการดังต่อไปนี้  

(ก) จ านวนซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินถูกวัดมูลค่าเมื่อรับรู้เร่ิมแรก 

(ข) หักการจ่ายคืนเงินต้น 

(ค) บวกหรือหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง ของส่วนต่างระหว่างจ านวนที่รับรู้

เร่ิมแรกและจ านวนที่ครบก าหนด 

(ง) หัก (ในกรณีของสนิทรัพย์ทางการเงิน) การลดมูลค่า (โดยตรงหรือผ่านบัญชีปรับมูลค่า) ส าหรับ

การด้อยค่าหรือจ านวนที่เรียกเกบ็ไม่ได้ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ที่ไม่มีการระบุอัตราดอกเบ้ียซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ข้อก าหนดรายการทางการเงินและถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน ที่วัด

มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่ไม่คิดลดตามย่อหน้าที่ 11.13 ไม่ต้องปฏบัิติตามข้อ (ค)  

11.16 วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงเป็นวิธีค านวณราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน) และการปันส่วนรายไดด้อกเบ้ียหรือ

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงคืออัตราที่ใช้ในการคิดลด

ประมาณการเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในกรณีที่

ระยะเวลาของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินมีอายุสั้ นกว่า อัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงจะถูกก าหนดบนพ้ืนฐานของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงินในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ตามวิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

(ก) ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน (หน้ีสิน) คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ

(จ่าย) ในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง และ 

(ข) ดอกเบ้ียจ่าย (รับ) ในงวดบัญชีเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (สินทรัพย์)  

ณ วันต้นงวด คูณด้วยอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงของงวดบัญชีน้ัน 

11.17 เม่ือค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง กจิการต้องประมาณกระแสเงินสดโดยพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมด

ของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การจ่ายช าระคืนก่อนครบก าหนด สิทธิที่จะซ้ือ และสิทธิที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั) และผลขาดทุนจากการให้สนิเช่ือที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนจากการให้สินเช่ือ

ในอนาคตที่เป็นไปได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

11.18 เม่ือค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง กิจการต้องตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย

ทางการเงินที่ต้องจ่ายหรือได้รับ (เช่น ณ จุดที่เกดิรายการ) ต้นทุนการท ารายการ และส่วนเกนิหรือส่วนลดอื่นๆ 

ตลอดของอายุตราสารน้ัน ยกเว้นต่อไปน้ี กิจการอาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า หากเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่ายหรือได้รับ ต้นทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดน้ัน 

กรณีที่ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่ายหรือได้รับ ต้นทุนการท ารายการ และส่วนเกนิหรือส่วนลดอื่นๆ 

มีความผันแปรโดยถูกปรับราคาตามอัตราตลาดก่อนวันครบก าหนดที่คาดไว้ของตราสารน้ัน ในกรณี

ดังกล่าว ระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหมาะสมคือระยะเวลาที่จะถึงก าหนดการปรับราคาคร้ังต่อไป 

11.19 ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่อตัราดอกเบ้ียผันแปรและหน้ีสนิทางการเงินที่อตัราดอกเบ้ียผันแปร การทบทวน

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นคร้ังคราวเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียตลาดจะท าให้

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงมีการเปล่ียนแปลง หากสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย
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ผันแปรหรือหน้ีสนิทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียผันแปรถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่เท่ากับเงินต้นที่

ได้รับ หรือเงินต้นที่ต้องจ่ายเม่ือครบก าหนด การทบทวนประมาณการดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตจะไม่มี

ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  

11.20 ถ้ากิจการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน กิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของสินท รัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน) เพ่ือให้สะท้อนต่อกระแสเงินสด

ที่เกิดข้ึนจริงและปรับกระแสเงินสดที่ประมาณไว้ กิจการค านวนมูลค่าตามบัญชีโดยใช้จ านวนมูลค่า

ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงด้ังเดิมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ัน กจิการต้องรับรู้รายการปรับปรุงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในวันที่ปรับ

ประมาณการ 

 
 

ตวัอย่างในการก าหนดราคาทุนตดัจ าหน่ายส าหรบัเงินกูย้ืมระยะเวลา 5 ปี โดยใชวิ้ธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

วันที่ 1 มกราคม 25X0 กิจการซ้ือพันธบัตรมูลค่า 900 บาท เกิดต้นทุนการท ารายการ 50 บาท ได้รับ

ดอกเบ้ียเป็นรายปีปีละ 40 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า (31 ธันวาคม 25X0 – 31 ธันวาคม 25X4) 

พันธบัตรครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 1,100 บาท ในวันที่ 31 ธนัวาคม 25X4 

ปี มูลค่าตามบัญชี ณ 

ต้นงวด 

ดอกเบี้ ยรับอตัรา

ร้อยละ 6.9584* 

กระแสเงินสดรับ มูลค่าตามบัญชี  

ณ สิ้นงวด 

 บาท บาท บาท บาท 

25X0  950.00 66.11 (40.00) 976.11 

25X1  976.11 67.92 (40.00) 1,004.03 

25X2  1,004.03 69.86 (40.00) 1,033.89 

25X3  1,033.89 71.94 (40.00) 1,065.83 

25X4  1,065.83 74.17 (40.00) 1,100.00 

    (1,100.00) 0 
 
*อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงคืออัตราร้อยละ 6.9584 มาจากการคิดลดกระแสเงินที่คาดไว้ของพันธบัตร 

เพ่ือหามูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรก  

40/(1.069584)
1
 + 40/(1.069584)

2
 + 40/(1.069584)

3 
+ 40/(1.069584)

4 
+ 

1,140/ (1.069584)
5
 = 950 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การรบัรูร้ายการ 

11.21 กิจการต้องประเมินทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถูกวัดมูลค่าที่ราคาทุน

หรือราคาทุนตัดจ าหน่ายมีหลักฐานที่ช้ีชัดว่าด้อยค่าหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานที่ช้ีชัดของการด้อยค่า กิจการ

ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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11.22 หลักฐานที่ช้ีชัดว่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่า ประกอบด้วย

ข้อมูลที่สังเกตได้ซ่ึงอยู่ในการพิจารณาของผู้ถือสินทรัพย์อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการขาดทุน

ต่อไปนี้  

(ก) ผู้ออกตราสารหรือผู้ที่มีภาระผูกพันกบัตราสารประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

(ข) การผิดสญัญา เช่น การไม่จ่ายช าระหน้ี หรือการผิดนัดสญัญาในการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินต้น 

(ค) เจ้าหน้ียอมผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี เน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจห รือ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี ซ่ึงหากเป็นกรณีอื่นเจ้าหน้ีจะไม่พิจารณา

อนุมัติ 

(ง) มีความเป็นไปไดท้ี่ลูกหน้ีจะล้มละลายหรือต้องปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือ 

(จ) มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่มของสินทรัพย์

ทางการเงินนับจากการรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเร่ิมแรก ถึงแม้ว่าการลดลงจะไม่สามารถระบุได้

ว่าเป็นของสินทรัพย์รายการใดในกลุ่ม เช่น การเปล่ียนแปลงในระดับชาติหรือสภาพเศรษฐกิจ

ในระดับท้องถิ่นไปในทางลบ หรือการเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาพอุตสาหกรรม 

11.23 ปัจจัยอื่นๆ อาจจะเป็นหลักฐานของการด้อยค่า รวมถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มีผลในทางลบ

ต่อสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกจิ หรือกฎหมายที่ผู้ออกตราสารประกอบกจิการอยู่ 

11.24 กจิการต้องประเมินการด้อยค่าส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) ตราสารทุนทุกประเภทโดยไม่ค านึงถึงความมีนัยส าคัญ และ 

(ข) สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ แต่ละรายการที่มีนัยส าคัญ 

กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น โดยพิจารณาเป็นแต่ละรายการหรือเป็นกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านสนิเช่ือที่คล้ายคลึงกนั 

การวดัมูลค่า 

11.25 กิจการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหรือราคาทุน

ตัดจ าหน่าย ดังต่อไปนี้  

(ก) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามย่อหน้าที่ 11.14(ก) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคือผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และมูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงด้ังเดิมของสินทรัพย์ ถ้าสินทรัพย์

ทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียผันแปร อัตราคิดลดส าหรับการวัดผลขาดทุนจากการด้อยค่าคืออัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงปัจจุบันที่ถูกก าหนดภายใต้สญัญา 

(ข) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 11.14(ข) 

และ (ค)(2) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคือผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

การประมาณการที่ดีที่สุด (ซ่ึงจ าเป็นในการประมาณการ) ของจ านวน (ซ่ึงอาจจะเป็นศูนย์) ที่

กจิการจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน 

การกลบัรายการ 
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11.26 หากในงวดบัญชีต่อมา จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง และการลดลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์

อย่างชัดเจนกบัเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนภายหลังจากที่ได้รับรู้การด้อยค่า (เช่น การปรับอันดับความน่าเช่ือถือ

ที่ดีข้ึนของลูกหน้ี) กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไปก่อนหน้าน้ีโดยตรงหรือโดยการ

ปรับปรุงผ่านบัญชีค่าเผื่อ การกลับรายการต้องไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน 

(สุทธิจากค่าเผื่อบัญชีใดๆ) สูงเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีหากไม่มีการรับรู้การด้อยค่าเกิดข้ึน จ านวนที่

กลับรายการจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

มูลค่ายุติธรรม 

11.27 กจิการต้องปฏบัิติตามล าดับขั้นต่อไปนี้  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

(ก) หลักฐานที่ดีที่สดุของมูลค่ายุติธรรม คือราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่

เหมือนกนั(หรือคล้ายคลึงกนั) ซ่ึงมักจะเป็นราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน  

(ข) หากไม่มี ราคาเสนอซ้ือขาย ราคาในสัญญาขายที่มีผลผูกพันหรือราคาของการท ารายการล่าสุด

ส าหรับสนิทรัพย์ที่เหมือนกนั (หรือคล้ายคลึงกนั) ในการท ารายการที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ

เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน สามารถใช้เป็นหลักฐานของมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม ราคาน้ีอาจไม่ใช่

ประมาณการที่ดีของมูลค่ายุติธรรม ถ้ามีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญของสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ หรือรอบระยะเวลาที่มีนัยส าคัญระหว่างวันที่สญัญาขายมีผลผูกพันหรือรายการกับ

วันที่วัดมูลค่า ถ้ากิจการสามารถแสดงให้เหน็ว่าราคาที่ท  าให้เกิดรายการล่าสุดไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม

ที่ดี (ตัวอย่างเช่น ราคาดังกล่าวสะท้อนจ านวนที่กิจการจะรับหรือจ่ายในการท ารายการที่ถูกบังคับ 

ไม่เตม็ใจขายหรือบังคับขาย) ราคาดังกล่าวต้องถูกปรับปรุง 

(ค) ถ้าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ และสัญญาขายที่มีผลผูกพันหรือราคาของการท า

รายการล่าสุดส าหรับสินทรัพย์ที่เหมือนกัน (หรือคล้ายคลึงกัน) ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรมที่ดี กิจการ

ควรประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินราคาโดยเกณฑ์การประเมินราคาอื่น 

วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิคการประเมินราคาคือเพ่ือก าหนดราคาที่ท  าให้เกิดรายการ ณ วันที่มี

การวัดมูลค่าในการแลกเปล่ียนที่เป็นอสิระต่อกนัซ่ึงเป็นไปตามการท าธุรกจิปกติ  

บทอื่นๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้อ้างองิถึงแนวทางการหามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 

11.27 ถึง 11.32 รวมถึงในบทที่ 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม บทที่ 15 เงินลงทุนในการร่วมค้า บทที่ 16 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ บทที่ 17 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์และบทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

เทคนคิการประเมินราคา 

11.28 เทคนิคการประเมินราคา รวมถึง การใช้รายการซ้ือขายในตลาดที่มีความเป็นอิสระต่อกันของผู้ซ้ือขายที่มี

ความรอบรู้และเตม็ใจ การอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญ 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองการหาราคาของสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย หากมีเทคนิค

การประเมินราคาที่ใช้ทั่วไปโดยผู้ร่วมตลาด ในการหาราคาของสินทรัพย์และเทคนิคน้ันแสดงถึงราคา
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ประเมินที่น่าเช่ือถือเสมือนเป็นราคาตลาดที่เกิดข้ึนจริง ให้กจิการใช้เทคนิคน้ัน 

11.29 วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิคการประเมินราคาคือเพ่ือก าหนดราคาที่ท  าให้เกิดรายการ ณ วันที่มี

การวัดมูลค่า ในการแลกเปล่ียนที่เป็นอิสระต่อกันซ่ึงเป็นไปตามการท าธุรกิจปกติ มูลค่ายุติธรรมจะถูก

ประมาณโดยพิจารณาจากเทคนิคการประเมินราคาซ่ึงใช้ข้อมูลจากตลาดให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่

กจิการก าหนดข้ึนเองน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เทคนิคการประเมินราคาจะถูกคาดการณ์ว่าสามารถให้

การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เช่ือถือได้ หาก 

(ก) เทคนิคดังกล่าวสะท้อนอย่างสมเหตุสมผลว่าตลาดสามารถคาดการณ์ราคาของสนิทรัพย์ได้อย่างไร และ 

(ข) ข้อมูลที่ใส่ในเทคนิคการประเมินราคาแสดงให้เหน็ถึงการคาดการณ์ของตลาดและวัดปัจจัย

เกี่ยวกบัความเสี่ยงและผลตอบแทนซ่ึงมีอยู่ในสนิทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ไม่มีตลาดทีม่ีสภาพคล่อง 

11.30 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพย์ซ่ึงไม่มีราคาตลาดเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง จะถือว่า

มีการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ หาก 

(ก) ความผันผวนในช่วงของการประมาณมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผลไม่มีนัยส าคัญส าหรับ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ 

(ข) ความน่าจะเป็นของการประมาณการที่หลากหลาย ภายในช่วงราคาใดราคาหน่ึงสามารถวัดได้อย่าง

สมเหตุสมผลและถูกน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

11.31 มีหลายสถานการณ์ที่ความผันผวนภายในช่วงของการประมาณมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพย์

ที่ไม่มีราคาตลาดเสนอซ้ือขายมักจะไม่มีนัยส าคัญ เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วกิจการสามารถใช้การประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ที่ได้รับจากบุคคลภายนอกได้ แต่ทั้งน้ี หากช่วงของการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมที่สมเหตุสมผลมีนัยส าคัญ และมีความน่าจะเป็นที่การประมาณมูลค่ายุติธรรมต่างๆ ไม่สามารถ

วัดได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว กจิการย่อมไม่สามารถวัดมูลค่าของสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมได้ 

11.32 หากไม่มีมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือส าหรับสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเมื่อมีการให้ข้อยกเว้น

ดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 11.14(ค) และ 12.8(ข)) ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันสุดท้ายที่วัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเป็นราคาทุนใหม่ กจิการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าน้ีหักการด้อยค่าจนกว่า

มูลค่ายุติธรรมจะกลับมาวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ (หรือสามารถวัดมูลค่าได้โดยปราศจากต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกนิไปเมื่อมีการให้ข้อยกเว้นดังกล่าว) 

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

11.33 กจิการต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

(ก) สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินได้หมดไปหรือได้ช าระแล้ว 

(ข) กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นให้กลุ่มบุคคลอื่น หรือ 
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(ค) กิจการได้โอนการควบคุมของสินทรัพย์ให้กับบุคคลอื่น  (ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญยังคงอยู่กับกิจการ) และบุคคลเหล่าน้ันสามารถที่จะขายสินทรัพย์

ในการควบคุมของพวกเขาทั้งหมดไปยังบุคคลที่สาม และสามารถที่จะใช้สิทธิน้ีได้โดยที่ไม่มี

ข้อจ ากดัอื่นๆ เพ่ิมเติมในการถ่ายโอน ในกรณีน้ีกจิการต้อง 

(1)  ตัดรายการสนิทรัพย์ออกจากบัญชี และ 

(2)  รับรู้สทิธต่ิางๆ และภาระผูกพันที่ยังคงมีอยู่หรือสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนในการโอนแยกต่างหาก 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ถูกโอนต้องปันส่วนระหว่างสิทธิหรือภาระผูกพันที่ยังคงมีอยู่ และที่

โอนไปตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ที่วันโอน สิทธิที่เกิดข้ึนใหม่และภาระผูกพันจะ

ถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันน้ัน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับจ านวนที่รับรู้และ

ตัดรายการตามย่อหน้าน้ี จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่โอน 

11.34 หากการโอนไม่ได้ส่งผลให้มีการตัดรายการออกจากบัญชี เน่ืองจากกิจการยังคงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน กิจการต้องรับรู้รายการ

สินทรัพย์ที่โอนต่อไปทั้งจ านวน และต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินส าหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับมา สินทรัพย์

และหน้ีสินไม่ต้องหักกลบ ในงวดบัญชีถัดไปกิจการต้องรับรู้รายได้ที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์ที่โอน และ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจากหน้ีสนิทางการเงิน 

11.35 หากผู้โอนได้ให้หลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน) กับผู้รับโอน วิธีการบัญชี

ส าหรับหลักประกันในด้านของผู้โอนและผู้รับโอนจะข้ึนอยู่กับการพิจารณาว่าผู้รับโอนมีสิทธิที่จะน า

หลักประกันน้ันไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหน่ึงหรือไม่ และผู้โอนจะไม่ปฏบัิติตามสัญญาหรือไม่ 

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องบันทกึบัญชีหลักประกนัตามข้อก าหนดที่ระบุต่อไปน้ี 

(ก) หากผู้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จะน าหลักประกันไปขายหรือวางเป็น

ประกันอีกทอดหน่ึง ผู้โอนต้องจัดประเภทสินทรัพย์ใน งบแสดงฐานะการเงินใหม่โดย

แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็นประกัน หรือ

ลูกหน้ีซ้ือคืน) 

(ข) หากผู้รับโอนขายหลักประกันที่ได้รับมา ผู้รับโอนต้องรับรู้รายได้จากการขาย และรับรู้หน้ีสินจาก

ภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(ค) หากผู้โอนไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหลักประกันกลับคืนมา ผู้โอนต้อง

ตัดรายการหลักประกันน้ันออกจากบัญชี และผู้รับโอนต้องรับรู้รายการหลักประกันเป็นสินทรัพย์

ของตนโดยวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือในกรณีที่ผู้รับโอนได้ขายหลักประกันไปแล้ว 

ให้ตัดรายการภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ 

(ง) ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 11.35(ค) ผู้โอนยังคงต้องบันทึกหลักประกันเป็น

สนิทรัพย์ของตน และผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้หลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ 
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ตวัอย่าง – การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี  

กิจการขายกลุ่มของลูกหน้ีการค้ากลุ่มหน่ึงให้กับธนาคารในราคาที่ต ่ากว่าราคาหน้าตั๋ว กิจการยังคง

ด าเนินการจัดเกบ็เงินจากลูกหน้ีในนามของธนาคาร รวมถึงการส่งรายงานประจ าเดือน และธนาคารจะ

จ่ายค่าธรรมเนียมตามราคาตลาดส าหรับการบริการจัดเกบ็ลูกหน้ี กจิการมีหน้าที่ต้องส่งเงินให้กับธนาคาร

ในจ านวนหน่ึงหรือทั้งหมดที่จัดเกบ็ได้ แต่กไ็ม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อธนาคารเกี่ยวกับการช าระเงินล่าช้าหรือ

การผิดนัดช าระหน้ีจากลูกหน้ี ในกรณีน้ี กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญทั้งหมดต่อ

ความเป็นเจ้าของของลูกหน้ีเหล่านั้นไปยังธนาคารแล้ว  ดังน้ันกิจการจึงสามารถตัดรายการลูกหน้ีออกไป

จากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ (การตัดรายการออกจากบัญชี) และยังแสดงให้เหน็ว่าไม่มีภาระ

หน้ีสนิใดๆ จากการรับเงินจากธนาคาร  กิจการรับรู้ผลขาดทุนที่ค านวณจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี

ของลูกหน้ี ณ วันที่ขาย กับจ านวนเงินที่รับจากธนาคาร  กิจการรับรู้หน้ีสินจากเงินที่จัดเกบ็จากลูกหน้ีแต่

ยังไม่ได้ส่งเงินเหล่านั้นไปยังธนาคาร 

 
 

ตวัอย่าง – การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี   

ข้อเทจ็จริงเหมือนกนักบัตัวอย่างข้างต้น เว้นแต่กิจการตกลงที่จะซ้ือลูกหน้ีต่างๆ คืนจากธนาคาร ส าหรับ

ลูกหน้ีที่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเกินกว่า 120 วัน ในกรณีเช่นน้ี กิจการจะยังคงมีความเสี่ยงที่มี

นัยส าคัญกับลูกหน้ีเกี่ยวกับการช าระหน้ีช้าหรือผิดนัดช าระหน้ีจากลูกหน้ีเหลืออยู่  ดังน้ันกิจการจึงไม่

สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีที่มีการขายให้กับธนาคารไป และยังไม่ตัดรายการน้ันออกจากบัญชี 

แต่จะถือว่าเงินที่ได้จากธนาคารที่เป็นเงินกู้ยืมโดยมีลูกหน้ีเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกัน กิจการยังคงรับรู้

ลูกหน้ีเป็นสนิทรัพย์จนกระทั่งกจิการได้รับเงินจากลูกหน้ีหรือตัดเป็นหน้ีสญูหากเกบ็หน้ีไม่ได้ 

การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน 

11.36 กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) เมื่อหน้ีสินทางการเงินนั้น

สิ้นสดุลง เช่น เม่ือภาระผูกพันที่ระบุในสญัญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรือครบก าหนด 

11.37 การแลกเปล่ียนตราสารหน้ีที่มีความแตกต่างในข้อตกลงอย่างเป็นนัยส าคัญระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ จะถูก

พิจารณาว่าหน้ีสนิทางการเงินเดิมน้ันได้สิ้นสุดลง และต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ ในท านองเดียวกัน 

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในข้อตกลงของหน้ีสินทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งจ านวนหรือ

บางส่วน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นเพราะปัญหาทางการเงินของลูกหน้ีหรือไม่กต็าม) จะถูกพิจารณาว่าหน้ีสิ น

ทางการเงินเดิมน้ันได้สิ้นสดุลง และต้องรับรู้หน้ีสนิทางการเงินใหม่  

11.38 กิจการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ในผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือ

บางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ที่สิ้ นสุดลง หรือที่ได้โอนให้กับบุคคลอื่น และสิ่งที่ได้จ่ายไปเป็น

ค่าตอบแทน ซ่ึงรวมถึง สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ถูกโอนไป หรือหน้ีสนิที่เกดิข้ึนใหม่  

การเปิดเผยขอ้มูล 

11.39 การเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีอ้างองิถึงการเปิดเผยข้อมูลส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
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ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กจิการที่มีเฉพาะเคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน (และไม่ต้องปฏบัิติตาม

บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอื่น) จะไม่มีหน้ีสินทางการเงินใดกต็ามที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดังน้ันจึงไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

การเปิดเผยขอ้มูลของนโยบายการบญัชีส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

11.40 ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.5 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

เกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ใช้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน รวมทั้งนโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่จ าเป็นต่อความเข้าใจในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน – ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

11.41 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินแต่ละประเภท โดยยอดรวม ณ วันที่รายงานต่อไปนี้  

(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ย่อหน้าที่ 11.14(ค)(1) 

และย่อหน้าที่ 12.8 และ 12.9) 

(ข) สนิทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (ย่อหน้าที่ 11.14(ก)) 

(ค) สนิทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า (ย่อหน้าที่ 11.14(ค)

(2) และย่อหน้าที่ 12.8 และ 12.9) 

(ง) หน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ย่อหน้าที่ 12.8 และ 12.9) 

(จ) หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (ย่อหน้าที่ 11.14(ก)) และ 

(ฉ) ข้อผูกมัดเงินกู้ยืมที่ถูกวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักการด้อยค่า (ย่อหน้าที่ 11.14(ข)) 

11.42 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ ตัวอย่างเช่น เงินกู้ยืมระยะยาว

โดยปกติข้อมูลน้ันรวมถึงเง่ือนไขและข้อก าหนดของตราสารหน้ี (เช่น อัตราดอกเบ้ีย การครบก าหนด

ช าระ ตารางการจ่ายช าระคืน และข้อจ ากดัที่ตราสารหน้ีก าหนดเกี่ยวกบักจิการ) 

11.43 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินทุกประเภทที่ถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง

เปิดเผยเกณฑก์ารก าหนดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาตลาดเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือเทคนิค

การประเมินราคา เม่ือน าเทคนิคการประเมินมาใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสมมติฐานที่น ามาปฏิบัติใน

การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท เช่น กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับอัตราการจ่ายช าระคืนก่อนก าหนด อัตราของการสูญเสีย

ด้านเครดิตที่ประมาณการข้ึน และ อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลด 

11.44 ถ้าไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถืออีกต่อไป หรือไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมโดย

ปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเมื่อมีการให้ข้อยกเว้นดังกล่าว ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ดังน้ันจึงก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงของมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และการยกเว้นของต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป เหตุผลของการวัดมูลค่ายุติธรรม
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ได้อย่างน่าเช่ือถือที่เกี่ยวข้องกบัต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปน้ัน 

การตดัรายการออกจากบญัชี 

11.45 ในกรณีที่กจิการมีการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินไปยังกลุ่มบุคคลอื่น ในลักษณะที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการตัด

รายการออกจากบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 11.33 ถึง 11.35) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีส าหรับ

แต่ละประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

(ก) ลักษณะของสนิทรัพย์ 

(ข) ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่กจิการยังคงมีอยู่ และ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และของมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง ที่กจิการยังคงรับรู้

ต่อไป 

หลกัประกนั 

11.46 เมื่อกจิการได้น าสินทรัพย์ทางการเงินไปเป็นหลักประกันส าหรับหน้ีสิน หรือหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

(ก) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินที่กจิการน าไปเป็นหลักประกนั และ 

(ข) ระยะเวลาและเงื่อนไขของการน าสนิทรัพย์ทางการเงินไปเป็นหลักประกนั 

การผดินดัช าระหนี้ และการผดิสญัญาของเงินกูย้ืม (หนี้ สิน) 

11.47 ส าหรับเจ้าหนี้ เงินกูย้ืมที่ได้รับรู้ ณ วันที่รายงาน และมีการผิดเง่ือนไขสัญญา หรือผิดนัดช าระเงินต้น 

ดอกเบ้ีย เงินกองทุน หรือเง่ือนไขการไถ่ถอนหน้ีสิน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ณ วันที่รายงาน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

(ก) รายละเอยีดของการผิดสญัญาหรือการผิดนัดช าระหน้ี 

(ข) มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ผิดนัดช าระหน้ี ณ วันที่รายงาน และ 

(ค) ข้อเทจ็จริงที่ว่ากจิการได้แก้ไขการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีการเจรจาเง่ือนไขของเงินกู้ใหม่ ก่อนที่จะ

ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินหรือไม่ 

 

รายการรายได ้ค่าใชจ่้าย ผลก าไรหรือขาดทุน 

11.48 กจิการต้องเปิดเผยรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือขาดทุน 

(ก) รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือขาดทุน รวมถึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้จาก 

(1)  สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

(2)  หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

(3) สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และ 

(4) หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
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(ข) รายได้ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียทั้งหมด (ซ่ึงค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง) ส าหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

และ 

(ค) จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท 
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บทที ่12 

ประเด็นเกีย่วกับเครื่องมอืทางการเงินอืน่ 

ขอบเขตของบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขั้ นพื้ นฐาน และ 12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทางการเงินอื่น 

12.1 บทที่  11 เครื่องมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และ บทที่  12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือ 

ทางการเงินอื่น ใช้ก าหนดหลักเกณฑใ์นการรับรู้ การตัดรายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลของ

เครื่องมือทางการเงิน (สินทรพัยท์างการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน) บทที่ 11 น าไปใช้ปฏิบัติกับ

เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และที่เกี่ยวข้องกับทุกกิจการ บทที่ 12 น าไปใช้ปฏิบัติกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินและรายการที่ ซับซ้อน ถ้ากิจการเข้าท ารายการเคร่ืองมือทางการเงินข้ันพ้ืนฐาน ก็ไม่

จ าเป็นต้องน าบทที่ 12 มาถือปฏบัิติ อย่างไรกต็าม ไม่ว่ากิจการจะใช้แต่เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 

กต้็องพิจารณาขอบเขตของบทที่ 12 เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการยกเว้น 

ทางเลือกในนโยบายการบญัชี 

12.2 กจิการต้องเลือกนโยบายการบัญชีไปปฏบัิติ อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) ตามที่ก  าหนดไว้ทั้งบทที่ 11 และบทที่ 12 ทั้งหมด หรือ 

(ข) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครื่องมือทางการเงิน และเร่ืองข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูล ในบทที่ 11 และ12 ส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ทางเลือกของกิจการ ทั้ง (ก) และ (ข) เป็นทางเลือกในนโยบาย

ทางการบัญชี ย่อหน้าที่ 10.8 ถึง 10.14 มีข้อก าหนดในการพิจารณาว่าเม่ือใดการเปล่ียนนโยบาย

การบัญชีถึงเหมาะสม การบันทึกบัญชีอย่างไรเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และต้อง

เปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการบัญชี 

ขอบเขตของบทที ่12 

12.3 บทที่ 12 น้ีให้ถือปฏบัิติกบัเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้  

(ก) ทุกรายการที่คลอบคลุมในบทที่ 11 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ถือปฏิบัติตามบทที่ 9 งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ บทที่ 14 เงินลงทนุในบริษทัร่วม หรือบทที่ 15 เงินลงทนุในการร่วมคา้ 

(ค) สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูบทที่  28 

ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

(ง) สิทธิภายใต้สญัญาประกนัภยั ยกเว้นสัญญาประกันภัยที่ท  าให้เกิดผลขาดทุนแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่

เป็นผลมาจากเง่ือนไขสญัญา ที่ไม่เกี่ยวข้องกบั 

(1)  การเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงของผู้ประกนั 

(2)  การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ 
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(3)  การผิดนัดสญัญาโดยหน่ึงในคู่สญัญา 

(จ) เครื่องมือทางการเงินที่เข้าค านิยามของส่วนของเจ้าของในฐานะผู้เป็นเจ้าของของกิจการ รวมถึง 

องค์ประกอบส่วนของเจ้าของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออกโดยกิจการ (ดูบทที่ 22 

หน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ) 

(ฉ) สญัญาเช่าภายใต้ขอบเขตของบทที่ 20 สญัญาเช่า ดังน้ัน บทที่ 12 ให้ถือปฏบัิติกับสัญญาเช่าที่ท  า

ให้เกดิผลขาดทุนแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าที่เป็นผลมาจากเง่ือนไขสญัญา ที่ไม่เกี่ยวข้องกบั 

(1)  การเปล่ียนแปลงราคาในสญัญาเช่าสินทรพัย ์

(2)  การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(3) การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดผันแปรในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

หรือ 

(4)  การผิดนัดสญัญาโดยฝ่ายหน่ึงในคู่สญัญา 

(ช) สัญญาส าหรับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ (ดูบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่า

ความนิยม) การยกเว้นดังกล่าวถือปฏบัิติกบัผู้ซ้ือเทา่นั้น 

(ซ) เคร่ืองมือทางการเงิน สญัญาและภาระผูกพัน ภายใต้รายการการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ที่บทที่ 

26 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์บังคับใช้ 

(ฌ) รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยจากสนิทรัพย์ ให้ถือปฏบัิติตามบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจ

เกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 21.9) 

12.4 สัญญาจะซ้ือหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินส่วนใหญ่ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สินคา้

คงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ไม่ได้รวมอยู่ในบทน้ี เน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่ใช่เคร่ืองมือ

ทางการเงิน อย่างไรกต็ามบทน้ีให้ถือปฏบัิติกบัทุกสญัญาซ่ึงได้มีการก าหนดความเสี่ยงที่ผู้ซ้ือหรือผู้ขายซ่ึง

ไม่เป็นปกติของสญัญาจะซ้ือหรือสญัญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ในบทน้ีให้

ถือปฏิบัติกับสัญญาซ่ึงท าให้เกิดผลขาดทุนต่อผู้ซ้ือหรือผู้ขายอันเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสัญญาที่ไม่

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงราคาของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการผิดสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในคู่สญัญา 

12.5 นอกจากสัญญาที่กล่าวในย่อหน้าที่ 12.4 บทน้ีให้ถือปฏบัิติกับสัญญาจะซ้ือหรือสัญญาจะขายรายการที่

ไม่ใช่รายการทางการเงิน หากสัญญาน้ันสามารถจ่ายช าระเป็นยอดเงินสดสุทธิหรือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินโดยกระท าเสมือนว่าสัญญาดังกล่าวเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินด้วย โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปน้ี สัญญาซ่ึงตกลงและยังคงถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การรับและส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางเงินสอดคล้องกับความต้องการของกิจการในการซ้ือขาย 

หรือใช้ประโยชน์ที่คาดไว้ ไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามวัตถุประสงค์ในบทน้ี 

การรบัรูเ้มือ่เริม่แรกของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

12.6 กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน เมื่อกิจการเข้าไปเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนด

ของตราสารน้ัน 
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การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

12.7 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินมีการรับรู้ในคร้ังแรก กิจการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ซ่ึงโดยปกติเป็นราคาที่ท  าให้เกดิรายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลงั 

12.8 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ กิจการต้องวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทภายใต้

ขอบเขตของบทที่ 12 ด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

โดยมีข้อยกเว้นส าหรับ 

(ก) การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารป้องกนัความเสี่ยงบางคร้ัง ความสัมพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 12.23 

(ข) ตราสารทุนที่ไม่ได้มีการซ้ือขายต่อสาธารณชน และมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ

โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปและรวมถึงสัญญาที่เช่ือมกับเคร่ืองมือทางการ

เงินดังกล่าวซ่ึง ถ้ามีการใช้สิทธิจะมีผลให้ต้องน าส่งเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ต้องวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนหักการด้อยค่า 

12.9 หากความน่าเช่ือถือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวไม่สามารถหาได้อีกต่อไปโดยปราศจาก

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปหรือการเช่ือมโยงสญัญาดังกล่าวเป็นตราสารทุน ซ่ึงหากมีการใช้จะ

มีผลทนัทสี าหรับการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าว โดยตราสารทุนน้ันไม่มีการซ้ือขายต่อสาธารณชน แต่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรม ณ วันสุดท้ายที่ตราสารทุนวัดได้อย่าง

น่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป จะถูกใช้เป็นราคาทุนของตราสารทุนน้ัน 

กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยราคาทุนดังกล่าวหักด้วยการด้อยค่า จนกว่าจะสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

มูลค่ายุติธรรม 

12.10 กิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ใน 

การวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวในบทน้ี เช่นเดียวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่กล่าวในบทที่ 11 

12.11 มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ที่ถึงก าหนดเม่ือทวงถาม ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ต้องจ่ายเม่ือทวงถาม

คิดลดจากวันแรกที่จ านวนดังกล่าวจะสามารถถูกเรียกให้ช าระได้ 

12.12 กิจการต้องไม่รวมตน้ทุนการท ารายการในการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน ซ่ึงวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ถ้าการจ่ายมีการยืดเวลาส าหรับ

สินทรัพย์หรือมีการใช้แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบ้ียที่ไม่ใช่อัตราตลาด กิจการต้องวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก

ของสนิทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
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การดอ้ยค่าของเครือ่งมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย 

12.13 กจิการต้องถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติเร่ืองการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนใน

ย่อหน้าที่ 11.21 ถึง 11.26 ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าซ่ึง

สอดคล้องกบับทน้ี 

การตดัรายการของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน 

12.14 กิจการต้องน าข้อก าหนดในการตดัรายการ ในย่อหน้าที่ 11.33 ถึง 11.38 มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ที่กล่าวถึงในบทน้ี 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

12.15 กิจการอาจก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างตราสารป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก  าหนด ซ่ึงท าให้เข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง อนุญาตให้ผลก าไรหรือผลขาดทุนในตราสารป้องกันความเสี่ยง และใน

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ เวลาเดียวกนั 

12.16 ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้องปฏบัิติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(ก) กิจการก าหนดและจัดท าเอกสารความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงมีการ

ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและตราสารป้องกันความเสี่ยงได้ถูกระบุไว้

อย่างชัดเจนและความเสี่ยงในรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงโดยตราสารป้องกนัความเสี่ยง 

(ข) ความเสี่ยงที่มีการป้องกนัเป็นหน่ึงในความเสี่ยงที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 12.17 

(ค) ตราสารป้องกนัความเสี่ยงมีอธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 12.18 

(ง) กิจการคาดหวังตราสารป้องกันความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพสูงในการหักกลบความเสี่ยงที่มีการ

ป้องกนัที่ก  าหนดไว้ ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ยง หมายถึงในระดับที่การเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม หรือกระแสเงินสด ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่จะ

ป้องกัน ถูกหักกลบกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม หรือกระแสเงินสดของตราสารป้องกัน

ความเสี่ยง 

12.17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยง 

ตามรายการต่อไปนี้  

(ก) ความเสี่ยงของอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ี ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

(ข) ความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ียในสญัญา

ผูกมดัหรือรายการทีค่าดการณไ์วที้ม่ีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะเกิดข้ึน 

(ค) ความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ซ่ึงถือไว้ หรือในสัญญาผูกมัด หรือรายการที่คาดการณ์ไว้

ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน เพ่ือซ้ือหรือขายสนิค้าโภคภัณฑ ์

(ง) ความเสี่ยงที่ เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  69 

ต่างประเทศ 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ไม่ได้อยู่ในรายการที่กล่าวข้างต้น เน่ืองจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะไม่มีผลอย่างมีนัยส าคัญใดๆ 

ต่องบการเงิน รายการพ้ืนฐานทั่วๆไป ตั๋วสัญญาใช้เงิน ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเงินกู้ส่วนใหญ่วัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่าย (ดูย่อหน้าที่  11.5(ง)) ซ่ึงอาจรวมถึงเจ้าหน้ีในสกุลเงินตราต่างประเทศ  

ย่อหน้าที่ 30.10 ก าหนดให้การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบญัชีของเจ้าหน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใน

อตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ดังน้ันทั้งการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารป้องกัน 

ความเสี่ยง (สัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน) และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของเจ้าหน้ีที่

เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและควรแสดงการหัก

กลบกัน ยกเว้นในส่วนของความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปล่ียนทันท ี(ซ่ึงวัดมูลค่าหน้ีสิน) และอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้า (ซ่ึงวัดมูลค่าสญัญาแลกเปล่ียน (swap)) 

12.18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเฉพาะในกรณีที่ตราสาร

ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดตรงตามข้อก าหนดและเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้องเป็นสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญา

แลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนหรือสัญญาแลกเปล่ียนสินค้าโภค

ภัณฑ์ล่วงหน้า ซ่ึงคาดว่าจะมีประสิทธิผลสูงในการหักกลบความเสี่ยงที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12.17 

ซ่ึงก าหนดไว้เป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกนั 

(ข) ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาภายนอกที่ติดต่อกับกิจการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือ คู่สัญญาภายนอกที่

ติดต่อกบักลุ่มกิจการ ส่วนงาน หรือกจิการหน่ึงกจิการใดที่ถูกเสนอรายงาน) 

(ค) จ านวนอา้งอิงที่ระบุในสญัญาน้ันเท่ากับจ านวนที่ก  าหนดของเงินต้น หรือจ านวนอ้างอิงที่ระบุใน

สญัญาของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

(ง) ต้องมีวันครบก าหนดที่ระบุ ไม่เกนิกว่า 

(1)  วันที่ครบก าหนดของเคร่ืองมือทางเงินที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง 

(2)  วันที่คาดว่าจะมีการจัดการของสญัญาซ้ือหรือขายสนิค้าโภคภัณฑ์ที่มีภาระผูกพันไว้ หรือ 

(3)  วันที่เกดิข้ึนของรายการสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์หรือรายการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิขึ้น 

(จ) ไม่มีเง่ือนไขการช าระล่วงหน้าก่อนก าหนด ยกเลิกก่อนก าหนดหรือเงื่อนไขการขยายสญัญา  

 

การป้องกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบี้ ยคงที่ของการรบัรูเ้ครื่องมือทางการเงิน หรือความเสี่ยงจาก

ราคาสินคา้โภคภณัฑข์องสินคา้โภคภณัฑที์ถ่อือยู่ 

12.19 ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 12.16 และความเสี่ยงที่มีการป้องกันเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่ของตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ของสนิค้าโภคภัณฑท์ี่ถืออยู่ กจิการต้อง 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  70 

(ก) รับรู้ตราสารป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารป้องกนัความเสี่ยงในก าไรหรือขาดทุน และ 

(ข) รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงที่มีการป้องกันในก าไรหรือขาดทุน และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง 

12.20 ถ้าความเสี่ยงที่มีการป้องกนัเป็นความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียคงที่ของตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจ าหน่าย กิจการต้องรับรู้เป็นช่วง ๆ ของการช าระเงินสดสุทธิ ในสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียซ่ึง

เป็นตราสารป้องกนัความเสี่ยงในก าไรหรือขาดทุนในงวด ซ่ึงมีการช าระเงินสทุธเิกดิขึ้น 

12.21 กจิการต้องหยุดใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12.19 หาก 

(ก) ตราสารป้องกนัความเสี่ยงหมดอายุ หรือถูกขายไป หรือถูกยกเลิก 

(ข) การป้องกันความเสี่ยงไม่เข้ากับเง่ือนไขส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

12.16 หรือ 

(ค) กจิการยกเลิกข้อก าหนด 

12.22 ถ้าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงถูกยกเลิกและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ถือไว้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ซ่ึงไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีผลก าไรหรือผลขาดทุนรับรู้เป็นการ

ปรับปรุงไปที่มูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ถูกตัดจ าหน่ายเป็นก าไรหรือขาดทุน 

โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง ตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารป้องกนัความเสี่ยง 

การป้องกนัความเสี่ยงของความเสี่ยงเรื่องความผนัแปรของอตัราดอกเบี้ ยของการรบัรูเ้ครื่องมือ

ทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงดา้นราคา

สินคา้โภคภณัฑใ์นสญัญาผูกมดั หรือรายการคาดการณที์่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่จะเกิดข้ึน 

หรือเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

12.23 ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 12.16 และความเสี่ยงที่มีการป้องกนัเป็น 

(ก) ความเสี่ยงเร่ืองความผันแปรของอตัราดอกเบ้ียในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

(ข) ความเสี่ยงที่เกดิจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสญัญาผูกมดั หรือรายการคาดการณ์ที่

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน 

(ค) ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในสัญญาผูกมัด หรือรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน หรือ 

(ง) ความเสี่ยงที่เกดิจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในส่วนที่การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารป้องกัน

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในการหักกลบการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมหรือ กระแสเงินสดที่คาดหวังของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในแต่ละงวด ส่วนเกินใดๆ (มูลค่า

สัมบูรณ์) ของผลรวมสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารป้องกันความเสี่ยง มากกว่า

ผลรวมสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดที่คาดหวัง (บางคร้ังเรียกว่า  

การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ประสิทธิผล) การป้องกันความเสี่ยงผลก าไรหรือผลขาดทุนจะรับรู้ในก าไร
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ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้องจัดประเภทไปก าไรหรือขาดทุน เม่ือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในก าไร

หรือขาดทุนภายใต้ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 12.25 อย่างไรกต็าม จ านวนผลรวมสะสม ของผลต่างของอัตรา

แลกเปล่ียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบั การป้องกนัความเสี่ยง ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ที่รับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ต้องไม่จัดประเภทไปยังก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือการจ าหน่าย

บางส่วนของหน่วยงานต่างประเทศ 

12.24 ถ้าความเสี่ ยงที่ มีการป้องกันเป็นความเสี่ยงเร่ืองความผันแปรของอัตราดอกเบ้ียในตราสารหน้ีที่ 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กิจการต้องรับรู้เป็นช่วง ๆ ของการช าระเงินสดสุทธิในสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นตราสารป้องกนัความเสี่ยงในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกดิการช าระเงินสทุธขิึ้น 

12.25 กจิการต้องยกเลิกการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงทนัทตีามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12.23 หาก 

(ก) ตราสารป้องกนัความเสี่ยงหมดอายุ หรือถูกขายออกไป หรือถูกยกเลิก 

(ข) การป้องกนัความเสี่ยงไม่เข้าเง่ือนไขส าหรับการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงในย่อหน้าที่ 12.16 

(ค) ในการป้องกนัความเสี่ยงของรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ารายการคาดการณ์

จะไม่เกดิขึ้น หรือ 

(ง) กจิการยกเลิกข้อก าหนด 

ถ้ารายการการคาดการณ์ไม่ตรงตามที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หรือถ้าการป้องกันความเสี่ยงตราสารหน้ีที่วัดมูล

ค่าที่ราคาทุนตัดจ าหน่าย ได้ถูกตัดรายการออกจากบัญชี ก าไรหรือขาดทุนของตราสารป้องกันความเสี่ยง

ที่ถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องมีการจัดรายการใหม่จากก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นไปเป็นก าไร

หรือขาดทุน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

12.26 กิจการที่ปฏบัิติตามบทน้ีต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 11 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของบทน้ีและภายใต้ขอบเขตของบทที่ 11 นอกจากน้ัน หากกิจการใช้

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในย่อหน้าที่ 12.27 ถึง 12.29 

12.27 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี โดยแยกประเภทส าหรับการป้องกันความเสี่ยง ในแต่ละ 4 ประเภท

ของความเสี่ยงที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 12.17 

(ก) รายละเอยีดของการป้องกนัความเสี่ยง 

(ข) รายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเ งินที่ก  าหนดให้เป็นตราสารป้องกันความเสี่ ยง และ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ณ วนัทีร่ายงานและ 

(ค) ลักษณะของความเสี่ยงที่มีการป้องกนั รวมถึงค าอธบิายของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

12.28 หากกจิการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงส าหรับป้องกนัความเสี่ยงของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

หรือความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่กิจการถืออยู่ (ย่อหน้าที่ 12.19 ถึง 

12.22) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) จ านวนที่เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับรอบระยะเวลา และ 
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(ข) จ านวนที่เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลา 

12.29 หากกิจการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับป้องกันความเสี่ยงจากความผันแปรของอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาโภคภัณฑ์ในสัญญาผูกมัด 

หรือรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึน หรือเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ (ย่อหน้าที่ 12.23 ถึง 12.25) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามรายการต่อไปนี้  

(ก) งวดบัญชีที่คาดว่ากระแสเงินสดจะเกิดข้ึนและงวดบัญชีที่คาดว่ากระแสเงินสดดังกล่าวจะกระทบ

ต่อก าไรหรือขาดทุน 

(ข) รายละเอียดของรายการคาดการณ์ใดๆ ซ่ึงได้ถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมา 

ในอดีต แต่ในปัจจุบันคาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่เกดิขึ้นแล้ว 

(ค) จ านวนที่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงมีการรับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่างงวด (ย่อหน้าที่ 12.23) 

(ง) จ านวนที่ ได้จัดประเภทจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นไปก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด  

(ย่อหน้าที่ 12.23 และ 12.25) และ 

(จ) จ านวนของส่วนเกินใดๆ ของผลรวมสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

ป้องกนัความเสี่ยงที่มากกว่าผลรวมสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสด

ที่คาดการณ์ไว้ ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด (ย่อหน้าที่ 12.23) 
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บทที ่13  

สินคา้คงเหลอื 

ขอบเขตของบทนี้  

13.1    บทน้ีก าหนดหลักการส าหรับการรับรู้และวัดมูลค่าสินคา้คงเหลือ สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรพัยซ่ึ์ง 

มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้   

(ก) ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ  

(ข) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสนิค้าส าเรจ็รูปเพ่ือขาย หรือ 

(ค) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 

13.2  บทน้ีถือปฏบัิติกบัสนิค้าคงเหลือทุกประเภทยกเว้น 

(ก) งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สญัญาก่อสรา้ง ซ่ึงรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ดู

บทที่ 23 รายได)้ 

(ข) เครื่องมือทางการเงิน (ดูบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน และบทที่ 12 ประเด็น

เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น) และ 

(ค) สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็

เกี่ยว (ดูบทที่ 34 กิจกรรมทีมี่ลกัษณะเฉพาะ) 

13.3   บทน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัการวดัมูลค่าสนิค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย 

(ก) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้  ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง  

การเก็บเกี่ยว แร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่ ในขอบเขตที่สินค้าคงเหลือเหล่าน้ันวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ 

(ข) นายหน้า-ผู้ค้าสนิค้าโภคภัณฑ์  ซ่ึงวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

13.4  กจิการต้องวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้หักด้วยประมาณ

การต้นทุนในการผลิตสนิค้านั้นให้เสรจ็และต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 

13.5  กิจการต้องรวมต้นทุนของสินค้าคงเหลือโดยรวมต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุน

อื่นๆ ที่เกดิข้ึนเพ่ือให้สนิค้าคงเหลือน้ันอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 

ตน้ทุนในการซ้ือ  

13.6  ต้นทุนในการซ้ือของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยราคาซ้ือ อากรขาเข้า และภาษีอื่น (สุทธิจากจ านวนที่

กิจการจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง 
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ค่าขนถ่าย และต้นทุนอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินค้าส าเรจ็รูป วัตถุดิบ และบริการ ใน

การค านวณหาต้นทุนในการซ้ือสนิค้าให้น าส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืนและรายการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

มาหักออกในการค านวณต้นทุนในการซ้ือด้วย 

13.7  กิจการอาจจะซ้ือสินค้าโดยมีเง่ือนไขการขยายก าหนดการจ่ายช าระเงิน ในบางกรณี แผนการจ่ายช าระ

ดังกล่าวแท้จริงแล้วได้รวมองค์ประกอบของการจัดหาเงินไว้ที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น ผลต่างระหว่างราคา

ซ้ือที่ต้องจ่ายภายใต้เง่ือนไขการให้สินเช่ือตามปกติกับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้เง่ือนไขการช าระเงิน

นานเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับสินเช่ือตามปกติ ตามกรณีดังกล่าว ผลต่างให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายตลอด

ระยะเวลาการจัดหาเงินและไม่รวมเป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลือ 

ตน้ทุนแปลงสภาพ 

13.8  ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต เช่น 

ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนอย่างเป็นระบบทั้งส่วนที่คงที่และค่าใช้จ่ายการผลิต

ผันแปร ซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป  ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้นทุนการ

ผลิตทางอ้อมที่เกิดข้ึนในการผลิตด้วยจ านวนที่ค่อนข้างคงที่โดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต เช่น ค่า

เสือ่มราคา และค่าบ ารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้นทุนเกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและ

การบริหารโรงงาน  ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะ

ผันแปรโดยตรงกบัปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงงานทางอ้อม  

การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต 

13.9  กจิการต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เข้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพโดยอ้างอิงจากฐานก าลังการผลิตปกติ

ของเคร่ืองมือในการผลิต  ก าลังการผลิตปกติ คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้โดยเฉล่ียในหลายช่วงเวลา

หรือในหลายฤดูกาลภายใต้สภาวการณ์ปกติ โดยค านึงถึงก าลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการ

บ ารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ ระดับการผลิตที่เกิดข้ึนจริงอาจน ามาใช้ได้หากใกล้เคียงกับก าลังการผลิต

ปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่วนเข้าแต่ละหน่วยการผลิตต้องไม่เพ่ิมข้ึนแม้ว่าการผลิตจะลดต ่าลง

หรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ถูกปันส่วนให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ัน 

ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติจ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยจะถูกปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่

ผลิตน้อยลง เพ่ือไม่ให้สนิค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะปันส่วนเข้าสินค้า

แต่ละหน่วยที่ผลิตตามต้นทุนการผลิตที่ใช้จริงของเคร่ืองมือในการผลิต 

 

ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

13.10  ในกระบวนการผลิตหน่ึงอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่าหน่ึงชนิด ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมหรือกรณีที่มีทั้งผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เมื่อต้นทุนวัตถุดิบหรือต้นทุน

แปลงสภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่อาจระบุแยกกันได้อย่างชัดเจน กิจการต้องปันส่วนโดยใช้เกณฑ์การ

ปันส่วนที่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอ ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน เช่น การใช้มูลค่าขายของแต่
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ละผลิตภัณฑ์ ณ ข้ันตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสรจ็สิ้นเป็น

เกณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่ไม่เป็นสาระส าคัญ กรณีน้ีกิจการต้องวัด

มูลค่าโดยใช้ราคาขายหักด้วยต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้น้ันให้เสรจ็และต้นทุนในการขายและ

น ามูลค่าดังกล่าวไปหักจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก ดังน้ัน มูลค่าตามบญัชีของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่

แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากต้นทุนของผลิตภัณฑห์ลัก 

ตน้ทุนอื่นๆ ทีร่วมอยู่ในสินคา้คงเหลือ 

13.11  กิจการต้องรวมต้นทุนอื่นๆ ไว้ในต้นทุนสินค้าคงเหลือ หากเป็นต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือท าให้สินค้าคงเหลือ

อยู่ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

13.12  จากย่อหน้าที่ 12.19(ข)  ในบางสถานการณ์  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกนั

ความเสีย่งในการป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคงที่ หรือความเสี่ยงจากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์

ที่ถือไว้ให้น าไปปรับมูลค่าตามบัญชีของสนิค้าโภคภัณฑ ์

ตน้ทุนทีไ่ม่น ามารวมเป็นตน้ทุนสินคา้คงเหลือ 

13.13  ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่น ามารวมเป็นต้นทุนสนิค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิข้ึน เช่น 

(ก) วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สญูเสยีเกนิกว่าปกติ 

(ข) ต้นทุนในการเกบ็รักษาสนิค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงข้ันตอนการ

ผลิตถัดไป 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการท าให้สินค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน และ 

(ง) ต้นทุนในการขาย 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือของผูใ้หบ้ริการ 

13.14 ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือให้วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุน

ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแรงงาน และต้นทุนอื่น ที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการให้บริการ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

ส่วนค่าแรงงานและต้นทุนอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหารบุคลากรทั่วไปจะไม่รวมเป็นต้นทุน

งานให้บริการ แต่ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิข้ึน ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการไม่รวมถึง

ก าไรหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องซ่ึงมักน ามาใช้เป็นปัจจัยหน่ึงในการคิดค่าบริการของผู้ให้บริการ 

ตน้ทุนของผลิตผลทางการเกษตรทีเ่ก็บเกีย่วจากสินทรพัยชี์วภาพ 

13.15  ตามบทที่ 34 สินค้าคงเหลือที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงกิจการเกบ็เกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัด

มูลค่าเมื่อรบัรูร้ายการเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกี่ยว 

มูลค่าดังกล่าวให้ถือเป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลือ ณ วันที่ได้ถือปฏบัิติตามบทน้ี 
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เทคนิคส าหรบัการวดัมูลค่าของตน้ทุนสินคา้คงเหลือ เช่น วิธีตน้ทุนมาตรฐาน วิธีราคาขายปลีก  และวิธีใช้

ราคาหลงัสุด  

13.16  กจิการอาจใช้เทคนิคส าหรับการวัดมูลค่าของต้นทุนสินค้าคงเหลือ เช่น วิธีต้นทุนมาตรฐาน  วิธีราคาขาย

ปลีก หรือวิธีใช้ราคาหลังสุดหากวิธีการประมาณต้นทุนดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับต้นทุนจริง ต้นทุน

มาตรฐานก าหนดจากการใช้วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้ก าลังการผลิตใน

ระดับปกติ ต้นทุนมาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน   วิธรีาคาขายปลีกวัดมูลค่าของต้นทุนโดยใช้มูลค่าขายของสินค้าหักด้วยอัตราร้อยละ

ของก าไรข้ันต้นที่เหมาะสม  

การค านวณตน้ทุน 

13.17  กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของแต่ละรายการ ซ่ึงโดยปกติไม่อาจสับเปล่ียนกันได้ และเป็น

สินค้าหรือบริการที่ผลิตข้ึนและแยกต่างหากไว้ส าหรับโครงการหน่ึงโครงการใดโดยเฉพาะต้องค านวณ

โดยใช้วิธรีาคาเจาะจงส าหรับต้นทุนของแต่ละรายการ 

13.18  นอกจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ 13.17 กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน 

หรือวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก กิจการต้องใช้วิธีการค านวณต้นทุนด้วยวิธีเดียวกันส าหรับสินค้า

คงเหลือทุกชนิดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะหรือการใช้ต่างกัน 

อาจใช้วิธีค านวณต้นทุนที่ต่างกันไปได้หากเหมาะสม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่อนุญาต

ให้ค านวณต้นทุนสนิค้าคงเหลือโดยวิธเีข้าหลังออกก่อน 

การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ  

13.19   จากย่อหน้าที่ 27.2 ถึง 27.4  กิจการต้องประเมินว่าสินค้าคงเหลือมีการด้อยค่าหรือไม่ ณ แต่ละวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน กล่าวคือ มูลค่าตามบัญชีอาจจะไม่ได้รับคืนทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น เน่ืองมาจาก

สินค้าคงเหลือเหล่าน้ันเกิดความเสียหาย เกิดความล้าสมัย หรือราคาขายลดลง เป็นต้น) ถ้ารายการ 

(หรือ กลุ่มรายการ) ของสินค้าคงเหลือเกิดการด้อยค่า ย่อหน้าดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่า

ของสนิค้าคงเหลือที่ราคาขายหักด้วยต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสรจ็ และต้นทุนในการขาย และรับรู้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ย่อหน้าดังกล่าวก าหนดให้กิจการกลับรายการด้อยค่าในงวดก่อนในบาง

สถานการณ์ด้วย 

การรบัรูร้ายการเป็นค่าใชจ่้าย  

13.20  เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป กิจการต้องวัดมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือน้ันเป็นค่าใช้จ่ายใน

งวดที่มีการรับรู้รายไดท้ี่เกี่ยวข้อง  

13.21  สินค้าคงเหลือบางส่วนอาจได้รับการปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ใช้เป็น

ส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์ที่สร้างข้ึนเอง สนิค้าคงเหลือที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภท

อื่นในลักษณะน้ีให้รับรู้รายการในภายหลังตามที่ก  าหนดภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
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ในบทที่เกี่ยวข้องกบัประเภทสนิทรัพย์เหล่านั้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

13.22  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

(ก) นโยบายการบญัชีที่น ามาถือปฏบัิติในการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ รวมถึงวิธทีี่ใช้ค านวณต้นทุน 

(ข) มูลค่าตามบัญชีรวมของสนิค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทจ าแนก

ตามความเหมาะสมของแต่ละกจิการ 

(ค) มูลค่าของสนิค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดบัญชีน้ัน 

(ง) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ หรือกลับรายการในก าไรหรือขาดทุนตามข้อก าหนดในบทที่ 27 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์และ 

(จ) มูลค่าตามบัญชีรวมของสนิค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกนัหนี้ สิน 

 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  78 

บทที ่14   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ขอบเขตของบทนี้  

14.1 บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินของผู้ลงทุนที่ไม่ใช่

บริษทัใหญ่แต่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตั้งแต่หน่ึงรายหรือมากกว่า ย่อหน้าที่ 9.26 แสดงข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการบัญชีส าหรับบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค านยิามของบริษทัร่วม 

14.2  บริษัทร่วม หมายถึง กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อต้ังในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน ที่อยู่ภายใต้

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือส่วนได้เสียในการร่วมคา้ 

14.3  อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง

การเงินและการด าเนินงานของบริษัทร่วม แต่ไม่ถึงระดบัทีจ่ะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

(ก) หากผู้ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ใน

บริษัทร่วมอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่

จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าอิทธพิลน้ันไม่เกดิข้ึน  

(ข) ในทางกลับกันหากผู้ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่าน

บริษัทย่อย) ในบริษัทร่วมน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ

บริษัทร่วมน้ัน และ 

(ค) การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในบริษัทร่วมเป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่า 

ผู้ลงทุนจะไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญในบริษัทร่วมได้ 

การเลือกนโยบายการบญัชีเกีย่วกบัการวดัมูลค่า 

14.4  ผู้ลงทุนต้องรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุกรายการโดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) วิธรีาคาทุนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 14.5 

(ข) วิธส่ีวนได้เสยีตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 14.8 หรือ 

(ค) วิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 14.9 

วิธีราคาทุน 

14.5 ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมซ่ึงรับรู้ตาม

บทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ เว้นแต่บริษัทร่วมดังกล่าวมีการเสนอราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

(ดูย่อหน้าที่ 14.7) 

14.6 ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินปันผลและการแบ่งปันส่วนทุนอื่นที่ได้รับจากการลงทุนเป็นรายได ้โดยไม่
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ต้องค านึงว่าส่วนแบ่งน้ันมาจากก าไรของบริษัทร่วมที่สะสมมาต้ังแต่ก่อนหรือหลังวันที่ได้มาซ่ึงเงินลงทุน 

14.7  ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าเ งินลงทุนในบริ ษัทร่วมที่ มีการ เสนอราคาที่ เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย 

วิธมูีลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 14.9)  

วิธีส่วนไดเ้สีย 

14.8  ภายใต้การบันทกึบัญชีโดยวิธส่ีวนได้เสยีน้ัน ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อเร่ิมแรก

ด้วยราคาที่ท  าให้เกิดรายการ (ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ) จากน้ันต้องปรับปรุงรายการเพ่ือให้

สะท้อนถึงส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนและในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่ผู้

ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ 

(ก) การแบ่งปันส่วนทนุและการปรบัปรุงรายการอื่นๆ ทีมี่ผลต่อมลูค่าตามบญัชี  

ส่วนทุนที่ได้รับแบ่งปันจากบริษัทร่วมต้องน าไปหักจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน นอกจากน้ี  

ผู้ลงทุนอาจต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือ

หุ้นของบริษัทร่วมซ่ึงเกิดจากรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

(ข) สิทธิในการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้  

ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนต้องน าสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้มาพิจารณาว่าตนมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ

หรือไม่ ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนและในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

บริษัทร่วมและส่วนแบ่งในการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมน้ัน ต้องพิจารณา

ตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการวัดมูลค่าต้องไม่สะท้อน

ผลกระทบจากความเป็นไปได้ในการใช้สทิธหิรือการแปลงสภาพของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไป

ได้ 

(ค) ค่าความนิยมแฝงและการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม   

ณ วันได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม ผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลต่าง (ไม่ว่าบวกหรือลบ) ระหว่างต้นทุน

ของเงินลงทุนที่ได้มากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในบริษัทร่วมเฉพาะส่วนที่เป็น

ของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19.22 ถึง 19.24 ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรหรือ

ขาดทุนที่ผู้ลงทุนมีส่วนในบริษัทร่วมภายหลังการได้มาด้วยค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายส่วน

เพ่ิมของสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้หรือสินทรัพย์ที่ตัดจ าหน่ายได้ (รวมถึงค่าความนิยม) ซ่ึง

ค านวณจากมูลค่ายุติธรรมส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ณ วันที่ได้มาซ่ึงเงิน

ลงทุน  

(ง) การดอ้ยค่า 

  หากมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมอาจมีการด้อยค่า ผู้ลงทุนต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจ านวนตามข้อก าหนดของบทที่ 27 โดยถือเสมือนเป็นสินทรัพย์ 

รายการเดียว โดยกิจการต้องไม่ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นรายการแยกต่างหาก แต่ให้รวมเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบการ

ด้อยค่าของเงินลงทุนโดยรวม 

(จ) รายการบญัชีของผูล้งทนุกบับริษทัร่วม 
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  ผู้ลงทุนต้องตัดรายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนจริงซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีทั้งที่เป็นรายการ

ที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และรายการที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม 

(Downstream) ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในบริษัทร่วมน้ัน ทั้งน้ี ผลขาดทุนที่ยังไม่

เกดิข้ึนจริงของรายการดังกล่าวอาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่โอน 

(ฉ) วนัทีใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม 

ในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติ ผู้ลงทุนต้องใช้งบการเงินของบริษัทร่วมที่มีวันที่เดียวกับวันที่ในงบ

การเงินของผู้ลงทุน เว้นแต่จะไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั  ซ่ึงในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทาง

ปฏิบัติ ผู้ลงทุนต้องใช้งบการเงินล่าสุดของบริษัทร่วมและปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการหรือ

เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีนัยส าคัญที่เกิดขึ้ นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทร่วมและวัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานของผู้ลงทุน 

(ช) นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วม 

หากบริษัทร่วมใช้นโยบายการบญัชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของผู้ลงทุน ในการน า 

งบการเงินของบริษัทร่วมมาใช้เพ่ือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงงบการเงินของ

บริษัทร่วมให้มีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบัผู้ลงทุน เว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ   

(ซ) ผลขาดทนุทีเ่กินกวา่เงินลงทนุ 

หากส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ผู้ลงทุนต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่สูงกว่าส่วนได้เสีย  เม่ือส่วนได้เสียของ 

ผู้ลงทุนมีมูลค่าลดลงเป็นศูนย์ ผู้ลงทุนต้องรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นประมาณการหนี้ สิน  

(ดูบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น) ก็ต่อเมื่อ 

ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมาน หรือต้องจ่ายเงินเพ่ือช าระ

ภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมมีก าไร ผู้ลงทุนต้องรับรู้ก าไรในบริษัทร่วม

ตามสดัส่วนของตนได้หลังจากที่ก  าไรน้ันมีจ านวนเทา่กบัขาดทุนที่ผู้ลงทุนไม่ได้น ามารับรู้เทา่น้ัน 

(ฌ) การเลิกใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

ผู้ลงทุนต้องเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับต้ังแต่วันที่ผู้ลงทุนสิ้ นสุดการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ

บริษัทร่วม 

(1) หากบริษัทร่วมน้ันกลายเป็นบริษัทย่อยหรือการร่วมค้า ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสีย 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมที่เคยถืออยู่ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลก าไรหรือผล

ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) 

(2) หากผู้ลงทุนสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในบริษัทร่วมเน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ลงทุนต้องตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้ผลต่างที่เกิด

จากผลรวมของเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่

คงเหลืออยู่ เม่ือเทยีบกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่สูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญในก าไรหรือขาดทุน หลังจากน้ันผู้ลงทุนต้องบันทึกส่วนได้เสียที่คงเหลืออยู่ตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน และบทที่ 12  ประเด็น

เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น ตามความเหมาะสม 
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(3) หากผู้ลงทุนสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการจ าหน่ายเงิน

ลงทุนบางส่วน ผู้ลงทุนต้องถือมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่สิ้ นสุดการเป็นบริษัท

ร่วมเป็นราคาทุนใหม่ของเงินลงทุนและต้องถือปฏบัิติกับเงินลงทุนดังกล่าวตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในบทที่ 11 และบทที่ 12 ตามความเหมาะสม 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

14.9  ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาที่ท  าให้เกิดรายการ โดยไม่รวม

ต้นทุนในการท ารายการ 

14.10 ทุกวนัที่รายงานผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 

11.27 ถึง 11.32 ผู้ลงทุนที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมต้องใช้วิธีราคาทุนส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมในกรณี

ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

การแสดงรายการในงบการเงิน 

14.11  ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

14.12  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) นโยบายการบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(ข) มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูย่อหน้าที่ 4.2(ญ)) และ 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสีย ในกรณีที่มีการเสนอราคา

ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

14.13  ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือปฏบัิติตามวิธีราคาทุน ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยจ านวนเงินปันผลและการ

แบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ ที่รับรู้เป็นรายได้ 

14.14  ส าหรับเ งินลงทุนในบริษัทร่วมที่ ถือปฏิบัติตามวิธี ส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยส่วนแบ่ ง 

ในก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม และส่วนแบ่งส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทร่วมเป็น

รายการแยกต่างหาก 

14.15 ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือปฏบัิติตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 11.41 ถึง 11.44 หากผู้ลงทุนมีต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปส าหรับเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมใด ตามย่อหน้าที่ 14.10 ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง พร้อมเหตุผลที่การวัดมูลค่ายุติธรรมท า

ให้เกิดต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และบันทกึมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมภายใต้

วิธรีาคาทุน 
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บทที ่15  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ขอบเขตของบทนี้  

15.1  บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและงบการเงินที่จัดท า

โดยผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษทัใหญ่แต่มีส่วนได้เสียของผูร่้วมคา้ในการร่วมค้าต้ังแต่หน่ึงรายข้ึนไป ย่อหน้าที่ 

9.26 แสดงข้อก าหนดเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้าในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ค านยิามของการร่วมคา้ 

15.2  การควบคุมร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และ

การควบคุมร่วมด ารงอยู่ต่อเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด าเนินงานในกิจกรรมเชิง

เศรษฐกจิต้องได้รับความเหน็ชอบเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ซ่ึงมีส่วนร่วมในการควบคุม (ผู้ร่วมค้า) 

15.3 การร่วมค้า คือ การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองรายขึ้นไป โดยมีการ

ควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญา รูปแบบของการร่วมค้าอาจอยู่ในลักษณะของการด าเนินงานที่

ควบคุมร่วมกนั สินทรพัยท์ี่ควบคุมร่วมกนั หรือกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

การด าเนนิงานทีค่วบคุมร่วมกนั  

15.4  การร่วมค้าบางประเภทด าเนินงานโดยใช้สินทรัพย์และทรัพยากรอื่น ๆ ของผู้ร่วมค้าโดยไม่ได้จัดตั้งเป็น

บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไม่ได้จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินแยกต่างหากจาก 

ผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณข์องตนเอง มีสินคา้คงเหลือของตนเอง และ

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายและหนี้ สิน รวมทั้งจัดหาเงินทุนที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันของตนเอง การร่วมค้า

ดังกล่าวอาจด าเนินงานโดยพนักงานของผู้ร่วมค้าควบคู่ไปกับการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันของผู้ร่วมค้า 

ข้อตกลงในสัญญาร่วมค้าประเภทน้ีจะระบุถึงการจัดสรรรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วม

ค้าและการแบ่งปันค่าใช้จ่ายที่เกดิร่วมกนัระหว่างผู้ร่วมค้า 

15.5 ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้รายการต่อไปน้ีในงบการเงินของผู้ร่วมค้า โดยรับรู้เฉพาะส่วนได้เสียของตนในการ

ด าเนินงานที่ควบคุมร่วมกนั 

(ก) สนิทรัพย์ที่ผู้ร่วมค้าควบคุมอยู่ และหน้ีสนิที่ผู้ร่วมค้าน้ันเป็นผู้ก่อข้ึน และ 

(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับผู้ร่วมค้า และส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ 

ผู้ร่วมค้าได้รับ 
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สินทรพัยที์ค่วบคุมร่วมกนั 

15.6 การร่วมค้าบางประเภทเป็นลักษณะที่ ผู้ร่วมค้าเข้าควบคุมร่วม หรือเป็นเจ้าของร่วมในสินทรัพย์ที่ 

ผู้ร่วมค้าแต่ละรายซ้ือมาหรือน ามาลงทุนในการร่วมค้าเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้านั้น  

15.7  ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้รายการต่อไปนี้ ในงบการเงินของผู้ร่วมค้า โดยรับรู้เฉพาะส่วนได้เสียของตนในสินทรัพย์

ที่ควบคุมร่วมกนั 

(ก) ส่วนแบ่งในสนิทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกนัโดยแยกประเภทตามลักษณะของสนิทรัพย์น้ัน 

(ข) หน้ีสนิของผู้ร่วมค้าที่เกดิข้ึนเน่ืองจากการร่วมค้า 

(ค) ส่วนแบ่งในหน้ีสนิที่เกดิข้ึนร่วมกนักบัผู้ร่วมค้ารายอื่นจากการร่วมค้าน้ัน 

(ง) รายได้จากการขายหรือการใช้ผลผลิตที่เกิดข้ึนร่วมกันจากการร่วมค้า รวมทั้งส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึ้นร่วมกนัจากการร่วมค้า และ 

(จ) ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมค้าที่เกดิข้ึนตามส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

กิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

15.8 กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นการร่วมค้าที่มีการจัดต้ังบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น ซ่ึงผู้ร่วม

ค้าแต่ละรายมีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่วมกันด าเนินงานในลักษณะ

เดียวกบักจิการอื่น เว้นแต่กิจการประเภทน้ีมีข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ร่วมค้าระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกราย

มีอ านาจควบคุมร่วมกนัในกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิของกจิการน้ัน 

การเลือกนโยบายการบญัชีเกีย่วกบัการวดัมูลค่า 

15.9  ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัทุกรายการโดยใช้วิธใีดวิธีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) วิธรีาคาทุนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 15.10 

(ข) วิธส่ีวนได้เสยีตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 15.13 หรือ 

(ค) วิธมูีลค่ายุติธรรมตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 15.14 

วิธีราคาทุน 

Cost model 

15.10  ผู้ร่วมค้าต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมซ่ึงรับรู้ตามบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ เว้นแต่กิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวมีการเสนอ

ราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (ดูย่อหน้าที่ 15.12) 

15.11  ผู้ลงทุนต้องรับรู้การแบ่งปันส่วนทุนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นรายได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าส่วนแบ่งน้ันมา

จากก าไรของกจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่สะสมมาต้ังแต่ก่อนหรือหลังวันที่ได้มาซ่ึงเงินลงทุน 

15.12 ผู้ร่วมค้าต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่มีการเสนอราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย

วิธมูีลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 15.14)  
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วิธีส่วนไดเ้สีย 

15.13  ผู้ร่วมค้าต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันด้วยวิธีส่วนได้เสียตามข้ันตอนที่ก  าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 14.8 (โดยใช้ค าว่า “การควบคุมร่วม” แทนค าว่า “อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ”)  

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

15.14  ผู้ร่วมค้าต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาที่ท  าให้เกิดรายการ 

โดยไม่รวมตน้ทุนในการท ารายการ 

15.15 ทุกวนัที่รายงานผู้ร่วมค้าต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน โดยใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมตามย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ผู้ร่วมค้าที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมต้องใช้วิธีราคาทุนส าหรับเงิน

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในกรณีที่เป็นไม่ไปได้ในทางปฏิบัติที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

รายการคา้ระหว่างผูร่้วมคา้กบัการร่วมคา้ 

15.16  ผู้ร่วมค้าต้องรบัรูส่้วนของผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการโอนหรือขายสินทรัพย์ให้แก่การร่วมค้า 

ตามเน้ือหาของรายการค้าที่เกิดข้ึน หากผู้ร่วมค้าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญในความ

เป็นเจ้าของให้แก่การร่วมค้า และการร่วมค้ายังคงครอบครองสินทรัพย์น้ันอยู่ ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ผลก าไร

หรือผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าอื่น ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ผลขาดทุนทั้งจ านวนเม่ือมี

หลักฐานสนับสนุนว่าสนิทรัพย์ที่โอนหรือขายให้มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเกดิข้ึน 

15.17  เม่ือผู้ร่วมค้าซ้ือสินทรัพย์จากการร่วมค้า ผู้ร่วมค้าต้องไม่รับรู้ ส่วนแบ่งของตนในก าไรที่ เกิดจาก 

การร่วมค้าที่ได้รับจากการขายสนิทรัพย์น้ันจนกว่าผู้ร่วมค้าจะได้ขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามที่มี

ความเป็นอิสระจากผู้ร่วมค้าและการร่วมค้า ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนที่เกิดจาก

รายการเหล่าน้ีในลักษณะเดียวกับการรับรู้รายการก าไร เว้นแต่ในกรณีที่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

เกดิขึ้น ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้ผลขาดทุนน้ันทนัท ี

กรณีทีผู่ล้งทุนไม่มีอ านาจในการควบคุมร่วม 

15.18  ผู้ลงทุนซ่ึงไม่มีอ านาจในการควบคุมร่วมในการร่วมค้า ต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนน้ันตามข้อก าหนดที่ระบุ

ไว้ในบทที่ 11 หรือหากผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในการร่วมค้า ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 14 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

การเปิดเผยขอ้มูล 

15.19  ผู้ลงทุนในการร่วมค้าต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการรับรู้ส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

(ข) มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (ดูย่อหน้าที่ 4.2(ฎ)) 
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(ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียในกรณีที่เงิน

ลงทุนน้ันมีการเสนอราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  และ 

(ง) จ านวนรวมของภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมค้า รวมถึงส่วนแบ่งของตนในภาระ

ผูกพันที่เกี่ยวกับการลงทุนที่เกิดข้ึนร่วมกับผู้ร่วมค้ารายอื่น และส่วนแบ่งของตนในภาระผูกพันที่

เกี่ยวกบัการลงทุนของการร่วมค้า 

15.20  ส าหรับกจิการที่ควบคุมร่วมกนัที่ถือปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย ผู้ร่วมค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 14.14 ส าหรับเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยี 

15.21  ส าหรับกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ผู้ร่วมค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11.41 ถึง 11.44 หากผู้ร่วมค้ามีต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปส าหรับ

กิจการที่ควบคุมร่วมกันใด ตามย่อหน้าที่ 15.15 ผู้ร่วมค้าต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง พร้อมเหตุผลที่ 

การวัดมูลค่ายุติธรรมท าให้เกดิต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และบันทกึมูลค่าตามบัญชีของเงิน

ลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัภายใต้วิธรีาคาทุน 
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บทที ่16 

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

ขอบเขตของบทนี้  

16.1 บทน้ีให้ถือปฏบัิติส าหรับการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในที่ดิน หรืออาคารที่เป็นไปตามค านิยามของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16.2 และกรณีที่ผู้เช่าเลือกจัดประเภทส่วนได้

เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาเช่าด าเนินงาน เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(ดูย่อหน้าที่

16.3)  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนน้ันแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่า

ยุติธรรมสามารถหาได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปบนพ้ืนฐาน

ความต่อเน่ืองกัน ให้บันทึกบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในบทน้ี ส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอื่นๆ

ทั้งหมดจะถือปฏิบัติโดยจะใช้วิธีราคาทุนตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 17 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

และอยู่ภายในขอบเขตของบทที่ 17 เว้นแต่จะสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ และคาดว่า

มูลค่ายุติธรรมจะสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ือง 

ค านยิามและการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

16.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร หรือทั้ง

ที่ดินและอาคาร) ที่ถือครองโดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินเพ่ือหาประโยชน์จาก

รายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสนิทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง เพ่ือทดแทนส าหรับ 

(ก) การใช้ในการผลิตหรือจัดหาสนิค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน หรือ 

(ข) การขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ 

16.3 ส่วนได้เสยีในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานอาจจัดประเภทและบันทกึ

บัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามบทน้ีได้ หากว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นไปตามค านิยามของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และผู้เช่าสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ได้

โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปบนพ้ืนฐานความต่อเน่ืองกัน ทางเลือกในการจัด

ประเภทน้ีมีไว้เพ่ือพิจารณาอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการไป 

16.4 อสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้ร่วมกันต้องแยกระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ ์อย่างไรกต็ามหากมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไม่สามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ต้องบันทกึเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 17 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการเริม่แรก 

16.5 กจิการต้องวัดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเมื่อรบัรูร้ายการเร่ิมแรกด้วยราคาทุน  ต้นทุนของ

การซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซ้ือและรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการ

จัดหาสนิทรัพย์ เช่น  ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่านายหน้า ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์และตน้ทุน



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  87 

ในการท ารายการอื่นๆ หากการจ่ายช าระมีการขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการ

ให้สินเช่ือตามปกติ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของเงินที่ต้องช าระ

ในอนาคตทั้งหมด กิจการต้องพิจารณาต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ก่อสร้างข้ึนเองตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17.10 ถึง 17.14 

16.6 ต้นทุนเมื่อเร่ิมแรกของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สญัญาเช่าและจัดประเภทเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ส าหรับสัญญาเช่าการเงินในย่อหน้าที่ 20.9

แม้ว่าสัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ถ้าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของบทที่ 20

สญัญาเช่า กล่าวคือสินทรพัยต้์องรับรู้ด้วยมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์และ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่าย และรับรู้จ านวนที่เท่ากันน้ันเป็นหนี้ สินตามที่ก  าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 20.9 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

16.7 ณ วนัที่รายงานแต่ละคร้ัง กิจการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม หาก

มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปซ่ึง

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  หากส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง

ภายใต้สัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รายการที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

คือส่วนได้เสีย ไม่ใช่ตัวอสังหาริมทรัพย์  แนวทางในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

11.27 ถึง 11.32 กิจการต้องรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอื่นทั้งหมด ด้วยวิธีราคาทุนตามบทที่ 

17 

การโอน 

16.8 หากกจิการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ โดย

ปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในการวัดมูลค่าโดยใช้วิธี

มูลค่ายุติธรรมกิจการต้องบันทึกรายการบัญชีน้ันตามข้อก าหนดที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 17 จนกว่าจะ

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วัน

ดังกล่าวถือเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์น้ีภายใต้บทที่ 17 กจิการต้องเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตาม

ย่อหน้าที่ 16.10(จ)(3) โดยถือเป็นการเปล่ียนแปลงสถานการณ์และไม่ใช่การเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บัญชี  

16.9 นอกเหนือจากข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 16.8 กิจการต้องโอนอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนน้ันเป็นไปตามค านิยามของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หรือโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนกต่็อเมื่ออสงัหาริมทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอกีต่อไป 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

16.10 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทั้งหมดที่บันทึกบัญชีด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 16.7) 

(ก) วิธกีารและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

(ข) ขอบเขตที่มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ซ่ึงถูกวัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลไว้

ในงบการเงิน) ได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ และเป็น

ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในท าเลที่ต้ังและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนที่มีการประเมินน้ัน หากไม่มีการประเมินดังกล่าวกจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงไว้ด้วย 

(ค) ความมีอยู่จริงและจ านวนเงินของข้อจ ากัดในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือการโอน

รายไดแ้ละเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย 

(ง) ภาระผูกพันตามสัญญาในการซ้ือ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือในการ

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือท าให้ดีขึ้น 

(จ) การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันต้นงวด และวัน

สิ้นสดุงวดโดยแสดงแยกแต่ละรายการดังต่อไปนี้  

(1)  ส่วนเพ่ิมโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพ่ิมที่เป็นผลมาจากการซ้ือกับส่วนเพ่ิมที่เป็นผลมา

จากการรวมธุรกิจ 

(2)  ผลก าไรหรือผลขาดทุนสทุธจิากการปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

(3) การโอนไปยังและโอนออกจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา

สะสมและการดอ้ยค่า (ดูย่อหน้าที่ 16.8) 

(4)  การโอนไปยังและโอนออกจากสินคา้คงเหลือและอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ 

(5)  การเปล่ียนแปลงอื่นๆ 

การกระทบยอดน้ีไม่จ าเป็นต้องแสดงส าหรับงวดบัญชีก่อนหน้านี้  

16.11 ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 20 เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ด้านผู้ให้เช่า กจิการซ่ึงครอบครองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายใต้สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ด าเนินงานต้องเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่าส าหรับสัญญาเช่าการเงิน และด้านผู้ให้เช่าส าหรับสัญญาเช่า

ด าเนินงาน 
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บทที ่17 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

ขอบเขตของบทนี้  

17.1 บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และ อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่

ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปบน

พ้ืนฐานที่ต่อเน่ืองกัน บทที่ 16 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะถือปฏบัิติส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกนิไป 

17.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรพัยท์ี่มีตัวตนซ่ึง 

(ก)  กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต หรือในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพ่ือให้เช่าแก่

บุคคลอื่น หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ใช้ในการบริหารงาน และ 

(ข)  กจิการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา 

17.3  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่ครอบคลุมถึง 

(ก)  สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูบทที่ 34 กิจกรรมทีมี่ลกัษณะเฉพาะ) 

หรือ 

(ข)  สมัปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นที่ไม่สามารถ

สร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั  

การรบัรูร้ายการ 

17.4 กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของการรบัรูร้ายการตามย่อหน้าที่ 2.27 ในการพิจารณารับรู้รายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ดังน้ันกจิการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ เม่ือ

เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปนี้  

(ก) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 

และ 

(ข)  สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

17.5 รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะถูกรับรู้ตามที่

ก าหนดไว้ในบทน้ี เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้า

เง่ือนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ 

17.6 กิจการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด (เช่น หลังคาของอาคาร)  กิจการต้องรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ

ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ัน

เกดิข้ึนหากช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนคาดว่าจะเพ่ิมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตต่อกิจการ กิจการต้อง

ตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออกตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17.27 ถึง 17.30 โดย
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ไม่ค านึงว่า ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ัน

หรือไม่ หากกจิการไม่สามารถก าหนดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ ในทางปฏบัิติ 

กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนเป็นตัวบ่งช้ีถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่

กิจการได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ัน ส าหรับย่อหน้าที่ 17.16 จะกล่าวถึงกรณีที่

องค์ประกอบหลักของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ส าคัญมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กิจการต้องมีการปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ที่ รับรู้เ ร่ิมแรกไปยัง

ส่วนประกอบหลักและคิดค่าเสือ่มราคาแต่ละส่วนแยกจากกนัตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสนิทรัพย์ 

17.7 เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (ตัวอย่างเช่น รถ

โดยสาร) อาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่เป็นปกติเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ กิจการรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ัง

ใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณี

การเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของ

ต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ในคร้ังก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการ

ตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูกบันทกึไว้ในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม 

ในกรณีจ าเป็น กิจการอาจใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจ

เกดิข้ึนในอนาคตเป็นข้อบ่งช้ีที่ช่วยในการก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพที่รวม

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์ 

17.8 ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และกิจการต้องบันทึกรายการแยกจากกันแม้ว่าจะได้มา

พร้อมกนั 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

17.9 กจิการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกโดยใช้ราคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

17.10 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาซ้ือรวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษากฎหมาย อากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืน

ไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย  

(ข) ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพ

ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมถึงต้นทุนการเตรียมสถานที่ ต้นทุนการ

ขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ และต้นทุนในการทดสอบว่า

สนิทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

(ค)  ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซ่ึง

เป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์

น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือใน

ระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 
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17.11  ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และกิจการต้อง

รับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึ้นได้แก่ 

(ก) ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

(ข) ต้นทุนในการแนะน าสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

(ค) ต้นทุนในการด าเนินธุรกจิในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการฝึกอบรม

พนักงาน)  

(ง) ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป และ 

(จ) ตน้ทุนการกูย้ืม (ดูบทที่ 25 ตน้ทุนการกูยื้ม และแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการรับรู้รายการ

ต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้)) 

17.12 ส าหรับรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานเพ่ือการก่อสร้างหรือการพัฒนา

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่

พร้อมจะใช้งาน กจิการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าของราคาทุน 

17.13 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทยีบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ หากมี

การขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ ต้นทุนน้ันค านวณได้จาก

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระในอนาคต 

การแลกเปลีย่นสินทรพัย ์

17.14 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจได้มาจากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหน่ึง

รายการ หรือหลายรายการ หรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  

กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ดังกล่าว

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

(ข) มูลค่ายุติธรรมทั้งของสนิทรัพย์ที่ได้มาและสนิทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กรณีเช่นน้ีกจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

17.15 กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17.15ก หรือวิธีการตี

ราคาใหม่ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17.15ข ทั้งน้ีกิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการที่อยู่ในประเภทเดียวกนั กจิการต้องใช้วิธีราคาทุนกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนเมื่อไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกินไป กิจการต้องรับรู้ต้นทุนในการซ่อมบ ารุงที่เกิดข้ึนเป็นประจ าของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่มีต้นทุนเกดิข้ึน 
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วิธีราคาทุน 

17.15ก ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคา

ทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

วิธีการตีราคาใหม่ 

17.15ข กจิการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ด้วยราคาที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสม ่าเสมอพอ เพ่ือให้

แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานอย่างมี

สาระส าคญั ในย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ได้ให้แนวปฏบัิติในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม หากกิจการ

เลือกตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหน่ึงใหม่ กิจการต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่กับ

รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนักบัรายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย 

17.15ค หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันเพ่ิมขึ้ น กิจการต้องรับรู้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ านวนสะสมไป

ยังส่วนของเจา้ของภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรกต็ามกิจการต้องรับรู้

ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีต

และเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

17.15ง หากการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันลดลง กิจการต้องรับรู้มูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็ามกิจการต้องน าส่วนที่ลดลงจาก

การตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ใน

บัญชี “ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของสินทรัพย์รายการเดียวกันน้ัน โดยการรับรู้ส่วนที่ลดลง

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะมีผลท าให้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่วน

ของเจ้าของลดลงตามไปด้วย 

ค่าเสือ่มราคา 

17.16 หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีรูปแบบการใช้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ กจิการต้องปันส่วนต้นทุนเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไปยังส่วนประกอบ

ที่ส าคัญและคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์แยกจากกันตามอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ ส่วนสินทรัพย์อื่นๆ ต้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เสมือน

กบัสนิทรัพย์เดียว ที่ดินจะมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบาง

กรณี เช่น เหมืองแร่ที่ท  าบนผิวดิน และพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ  

17.17 กิจการต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์ 

เช่น ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 

(ดูบทที่ 13 สินคา้คงเหลือ) 
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จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

17.18 กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ 

17.19 ปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ การช ารุดเสียหายที่ไม่คาดคิดว่าจะ

เกิดข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงราคาตลาด อาจข้อบ่งช้ีว่า

มูลค่าคงเหลือหรืออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อาจมีการเปล่ียนแปลงนับจากวนัที่รายงาน

ประจ าปีล่าสุด หากมีข้อบ่งช้ีเหล่าน้ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและส่งผลให้การคาดการณ์ในปัจจุบันเปล่ียนไป 

กจิการต้องทบทวนการประมาณการในอดีตและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา หรืออายุ

การให้ประโยชน์ กิจการต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในมูลค่าคงเหลือ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

หรืออายุการให้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 10.15 ถึง 10.18 

17.20 การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุด

เมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ใช้

งานสนิทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้นแต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่ อมราคาเตม็จ านวนแล้ว 

อย่างไรกต็ามหากกจิการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์

ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

17.21 กจิการต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ทั้งหมดในการพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์  

(ก) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิตที่คาดว่า

จะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

(ข) การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น จ านวน

ผลัดในการใช้สินทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 

(ค) ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงการผลิต 

หรือเกดิจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสนิค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจากสนิทรัพย์น้ัน 

(ง) ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากดัอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุของ

สญัญาเช่า 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

17.22  กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือ

ลดลง และวิธทีี่ข้ึนอยู่กบัตามปริมาณการใช้ เช่น วิธจี านวนผลผลิต 

17.23 หากกิจการพบว่า มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากวันที่รายงานประจ าปีล่าสุด กิจการต้อง
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ทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์และหากการคาดการณ์ในปัจจุบันเปล่ียนไป กิจการต้อง

เปล่ียนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพ่ือสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง

ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามที่ก  าหนดไว้ไนย่อหน้าที่ 

10.15 ถึง 10.18 

การดอ้ยค่า 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของการดอ้ยค่า 

17.24 ณ วนัที่รายงานแต่ละรอบ กิจการต้องปฏิบัติตามบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ ในการก าหนดว่า

รายการหรือกลุ่มของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกดิการด้อยค่าหรือไม่ และหากเป็นเช่นน้ัน วิธีการ

ที่กจิการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นอย่างไร บทดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดและวิธี

ที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตามบัญชีและวิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรัพย์

รวมถึงเวลาที่กจิการต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

ค่าชดเชยส าหรบัการดอ้ยค่า 

17.25 ค่าชดเชยที่กจิการได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า สญู

หาย หรือเลิกใช้ต้องน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกจิการมีสทิธิได้รับค่าชดเชยน้ัน 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

17.26 ย่อหน้าที่ 27.9(ฉ) ได้กล่าวไว้ว่า แผนของการจ าหน่ายสินทรัพย์ก่อนวันที่คาดการณ์ไว้ในอดีตเป็นหน่ึง

ในข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า จึงจ าเป็นต้องค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าหนดว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

การตดัรายการ 

17.27 กจิการต้องตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) กจิการจ าหน่ายสนิทรัพย์ หรือ 

(ข) กจิการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้สนิทรัพย์หรือจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์ 

17.28 กจิการต้องรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกดิข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในก าไรหรือ

ขาดทุนเม่ือกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ัน (เว้นแต่บทที่ 20 สญัญาเช่า ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของ

การขายและเช่ากลับคืน) ทั้งน้ีกจิการต้องไม่จัดประเภทผลก าไรดังกล่าวเป็นรายได้หลัก 

17.29 ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการ กจิการต้องถือปฏบัิติตามเกณฑ์ของบทที่ 23 รายได ้ส าหรับการรับรู้

รายได้จากการขายสินค้าและในกรณีการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืนให้ถือปฏบัิติตาม

บทที่ 20 

17.30 กิจการต้องก าหนดผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่าง
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ระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธทิี่ได้รับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

17.31 กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีทุกข้อส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละประเภท ตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 4.11(ก) และแยกการเปิดเผยส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่า 

(ก) เกณฑก์ารวดัมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ 

(ข) วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

(ค) อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

(ง) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และค่าเสื่อมราคา

สะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและสิ้นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงาน และ 

(จ) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวดของรอบระยะเวลารายงาน 

โดยแสดงแยกแต่ละรายการดังต่อไปนี้  

(1) มูลค่าของสนิทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึน 

(2) มูลค่าของการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 

(3) มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ 

(4) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 17.15ข ถึง 17.15ง และจากการรับรู้หรือกลับรายการบัญชีผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าไปยังก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 27 

(5) การโอนไปเป็นและโอนออกจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 16.8) 

(6) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุนตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 27 

(7) ค่าเสื่อมราคา และ 

(8) การเปล่ียนแปลงอื่น 

การกระทบยอดน้ีไม่จ าเป็นต้องแสดงส าหรับงวดบัญชีก่อนหน้านี้  

17.32 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

(ก) การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่กิจการมีข้อจ ากัดในกรรมสิทธิ์หรือที่

น าไปใช้เป็นหลักประกนัหนี้ สิน 

(ข) จ านวนเงินภาระผูกพันตามสญัญาที่ตกลงไว้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ  

(ค) หากกิจการมีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือโดย

ปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลในการ

วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกบัต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป ส าหรับรายการเหล่าน้ันของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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17.33 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยมูลค่าที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีทุก

รายการ 

(ก) วันที่ผลส าหรับการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 

(ข) ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้ประเมินราคาอสิระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

(ค) วิธแีละข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการประมาณการรายการมูลค่ายุติธรรม 

(ง) ส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผยมูลค่าตามบัญชีที่ควร

จะรับรู้หากสนิทรัพย์น้ันแสดงโดยใช้วิธรีาคาทุน และ 

(จ) ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ซ่ึงกจิการต้องแสดงให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงของส่วนเกินทุน

ดังกล่าวในระหว่างงวดและข้อจ ากดัในการจ่ายส่วนเกนิทุนนั้นให้กบัผู้ถือหุ้น 
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บทที ่18 

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม 

ขอบเขตของบทนี้  

18.1 บทน้ีให้ถือปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทุกประเภทนอกเหนือจาก 

ค่าความนิยม (ดูบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ถือไว้เพ่ือขาย

ตามปกติธุรกจิของกจิการ (ดูบทที่ 13 สินคา้คงเหลือ และบทที่ 23 รายได)้ 

18.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรพัยท์ี่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ 

สนิทรัพย์สามารถระบุได้เมื่อ 

(ก) สินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งออกจากกิจการ และ

สามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้ ไม่ว่าจะโดยเอกเทศหรือโดยรวมกันตาม

สญัญาที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นสนิทรัพย์หรือหนี้ สินที่สามารถระบุได้ หรือ 

(ข) สินทรัพย์น้ันเกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่าน้ันจะ

สามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น หรือไม่ 

18.3 บทน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการต่อไปนี้  

(ก) สินทรพัยท์างการเงิน หรือ 

(ข) สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่สามารถ

สร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกัน  

การรบัรูร้ายการ 

หลกัการรบัรูร้ายการส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

18.4 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการรบัรูร้ายการตามย่อหน้าที่ 2.27 ในการพิจารณารับรู้รายการ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังน้ันกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ 

ต่อไปนี้  

(ก) มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจาก

สนิทรัพย์น้ัน 

(ข) ราคาทุนหรือมูลค่าของสนิทรัพย์สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ และ 

(ค) สนิทรัพย์ไม่ได้เกดิข้ึนเน่ืองจากรายจ่ายที่เกดิภายในกจิการส าหรับรายการที่ไม่มีตัวตน 

18.5 กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน โดยใช้ข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนให้เหน็ถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร

ต่อสภาวะทางเศรษฐกจิที่จะเกดิข้ึนตลอดช่วงอายุการใหป้ระโยชนข์องสนิทรัพย์ 

 

18.6 กจิการใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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จากการใช้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ ในช่วงเวลาที่รับรู้เร่ิมแรก โดยให้น า้หนักกับหลักฐาน

จากภายนอกมากกว่า 

18.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 18.4(ก) เสมอ 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

18.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจต้องมีการรับรู้เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

18.9 กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

18.10 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

(ก) ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆและจ านวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 

(ข) ต้นทุนทางตรงอื่นๆในการจัดเตรียมสนิทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

18.11 หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ซ้ือ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดจ้ากการอุดหนุนของรฐับาล 

18.12 หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอุดหนุนของรฐับาล ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่กิจการได้รับเงินอุดหนุน หรือวันที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 24 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

18.13 กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหน่ึงรายการ หรือ

หลายรายการ หรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน กิจการ

ต้องวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมเว้นแต่

กรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

(ข) มูลค่ายุติธรรมทั้งของสนิทรัพย์ที่ได้มาและสนิทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องวัดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่น าไป
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แลกเปล่ียน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

18.14 กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในส าหรับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงรายจ่ายทุกรายการ

ส าหรับกจิกรรมการวิจยัและการพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิรายการ เว้นแต่รายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึง

ของราคาทุนของสนิทรัพย์รายการอื่นที่เข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี 

18.15 ตัวอย่างส าหรับย่อหน้าก่อนหน้าน้ี กิจการต้องรับรู้รายจ่ายต่อไปน้ีเป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่รับรู้รายจ่าย

ดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(ก) ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเน้ือหาแล้ว

คล้ายคลึงกนั ที่กจิการก่อให้เกดิขึ้นภายใน 

(ข) กจิกรรมก่อนการด าเนินงาน (กล่าวคือค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ

จัดต้ังกจิการ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกดิข้ึนในการจัดต้ัง

กจิการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือค่าใช้จ่ายก่อนเปิด

ด าเนินงาน) และรายจ่ายส าหรับเร่ิมการด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

กระบวนการใหม่ (กล่าวคือค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) 

(ค) กจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

(ง) กจิกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

(จ) การย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้าง

องค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน และ 

(ฉ) ค่าความนิยมที่เกดิข้ึนภายใน 

18.16 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 18.15 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายล่วงหน้า

ส าหรับสนิค้าหรือบริการเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับสนิค้าหรือได้รับบริการ 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

18.17 กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการที่ไม่มีตัวตนซ่ึงได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเป็นส่วน

หน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

18.18 กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม ข้อก าหนดส าหรับการตัดจ าหน่ายได้ก าหนดภายใต้บทน้ี ข้อก าหนดส าหรับการรับรู้การ

ด้อยค่าได้ก าหนดภายใต้บทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ 
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อายุการใหป้ระโยชน ์

18.19 เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งหมดต้องพิจารณา

ว่ามีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นต้องไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์น้ัน หากสิทธิตาม

สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นน้ันมีระยะเวลาจ ากัดซ่ึงสามารถต่ออายุได้ อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนได้ว่ากิจการ

สามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีต้นทุนที่มีนัยส าคัญ 

18.20 หากอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ อายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันต้องพิจารณาบนพ้ืนฐานของประมาณการที่ดีที่สุดของผู้บริหารแต่

ต้องไม่เกนิ 10 ปี 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

18.21 กจิการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เว้นแต่บทอื่นของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้รับรู้เป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนทุนของสนิทรัพย์ เช่น  

สินคา้คงเหลือ หรือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

18.22 กิจการเร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์ได้ กล่าวคือเมื่อ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กิจการ

หยุดการตัดจ าหน่ายเม่ือตัดรายการสินทรัพย์น้ัน กิจการต้องเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายที่สะท้อนถึงรูปแบบ

ที่กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่าง

น่าเช่ือถือ กจิการต้องใช้วิธเีส้นตรงในการตัดจ าหน่าย 

มูลค่าคงเหลือ 

18.23 กิจการต้องก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เป็นศูนย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อก าหนด 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) มีข้อผูกมัดว่าบุคคลที่สามจะซ้ือสนิทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ หรือ 

(ข) สนิทรัพย์น้ันมีตลาดทีม่ีสภาพคล่อง และ 

(1) มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดโดยอ้างอิงกบัตลาดนั้น และ 

(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดดังกล่าวจะมีอยู่เม่ือสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ 

 

 

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  101 

18.24 ปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และการเปล่ียนแปลงราคาตลาด อาจบ่งช้ีว่ามูลค่าคงเหลือหรืออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอาจมีการเปล่ียนแปลงนับจากวนัที่รายงานประจ าปีล่าสุด หากมีข้อบ่งช้ีเหล่าน้ีเกิดขึ้ นในปัจจุบัน

และส่งผลให้การคาดการณ์ในปัจจุบันเปล่ียนไปกิจการต้องทบทวนประมาณการในอดีตและปรับปรุง

มูลค่าคงเหลือ วิธีการตัดจ าหน่าย หรืออายุการให้ประโยชน์ กิจการต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

ในมูลค่าคงเหลือ วิธีการตัดจ าหน่าย หรืออายุการให้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10.15 ถึง 10.18 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน – ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

18.25 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏิบัติตามบทที่ 27 บท

ดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อใดและอย่างไร วิธีการก าหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรัพย์ และเม่ือใดที่กิจการต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย 

18.26 กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจากรายการ

ดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อ 

(ก) กจิการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ 

(ข) กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรัพย์น้ันมาใช้ประโยชน์

หรือจ าหน่าย 

การเปิดเผยขอ้มูล 

18.27 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 

(ก) อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราการตัดจ าหน่ายที่ใช้ 

(ข) วิธกีารตัดจ าหน่ายที่ใช้ 

(ค) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดของรอบระยะเวลารายงาน 

(ง) รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (และในงบก าไรขาดทุน หากมีการ

น าเสนอ) ซ่ึงได้รวมค่าตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไว้ และ 

(จ) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวดของรอบระยะเวลารายงาน 

โดยแสดงแยกแต่ละรายการดังต่อไปนี้  

(1) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพ่ิมข้ึน 

(2) การจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(3) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ 
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(4) ค่าตัดจ าหน่าย 

(5) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและ 

(6) การเปล่ียนแปลงอื่น 

การกระทบยอดน้ีไม่จ าเป็นต้องแสดงส าหรับงวดบัญชีก่อนหน้านี้  

18.28 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

(ก) ค าอธิบายเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหลืออยู่ส าหรับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนแต่ละรายการที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินของกจิการ 

(ข) ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 18.12) 

(1) มูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

(2) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

(ค) การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการมีข้อจ ากัดในเร่ืองสิทธิหรือที่น าไปใช้

เป็นหลักประกนัหน้ีสนิ 

(ง) จ านวนเงินที่กจิการมีข้อผูกมัดตามสญัญาส าหรับการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

18.29 กิจการต้องเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาซ่ึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 

ระหว่างงวด (กล่าวคือ จ านวนของรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาที่ไม่ได้รับรู้เป็น

ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่นซ่ึงเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี) 
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บทที ่19  

การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

ขอบเขตของบทนี้  

19.1  บทน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้ก าหนดแนวปฏบัิติส าหรับการระบุผู้ซ้ือ การวัด

มูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจ และการปันส่วนต้นทุนดังกล่าวให้กับ สินทรัพยท์ี่ได้มา และหนี้ สินและ

ประมาณการส าหรับหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจ บทน้ีได้กล่าวถึงการบัญชีส าหรับค่า

ความนยิมทั้งที่เกดิข้ึนในวันที่มีการรวมธุรกจิและภายหลังการรวมธุรกจิ 

19.2  บทน้ีก าหนดการบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิทุกประเภท ยกเว้น 

(ก) การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน การควบคุมเดียวกัน หมายถึง การที่

กจิการหรือธุรกิจทั้งหมดที่น ามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล 

หรือกลุ่มกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุม

ช่ัวคราว 

(ข) การรวมกนัในลักษณะของการร่วมคา้ 

(ค) การซ้ือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ  

นยิามของการรวมธุรกิจ 

19.3 การรวมธุรกจิ คือ การน ากจิการหรือธุรกจิที่แยกจากกนัมารวมกนัให้เป็นกิจการที่เสนอรายงานเพียงหน่ึง

เดียว การรวมธุรกิจมักส่งผลให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือได้มีการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจของผู้ถูกซ้ือ วันที่

ซ้ือคือวันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ืออย่างแท้จริง 

19.4  การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ทางภาษี 

หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ การรวมธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับการซ้ือส่วนของเจ้าของในกิจการอื่น การซ้ือ

สินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของกิจการอื่น การรับภาระหน้ีสินของกิจการอื่น หรือการซ้ือสินทรัพย์สุทธิบางส่วน

ของกจิการอื่นจนก่อให้เกดิธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิขึ้น 

19.5  การรวมธุรกิจอาจเป็นผลมาจากการออกตราสารทุน การโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือ

สนิทรัพย์อื่น หรือหลายอย่างรวมกัน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการที่น ามารวมกันหรือระหว่าง

กจิการกบัผู้ถือหุ้นของกิจการอื่น การรวมธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับการจัดต้ังกิจการใหม่เพ่ือควบคุมกิจการที่

น ามารวมกันหรือสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับโอนมา หรืออาจเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการที่น ามา

รวมกนั 

การบนัทึกบญัชี 

19.6  การรวมธุรกจิทุกประเภทต้องบันทกึบัญชีตามวิธซ้ืีอ  

19.7  การปฏบัิติตามวิธซ้ืีอประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(ก) ระบุผู้ซ้ือ 
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(ข) การวัดมูลค่าต้นทุนของการรวมธุรกจิ และ 

(ค) การปันส่วนต้นทุนของการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือให้กับสินทรัพย์ที่ได้มา และหน้ีสิน และประมาณ

การหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนที่รับมา 

การระบุผูซ้ื้อ 

19.8  ทุกการรวมธุรกจิต้องระบุผู้ซ้ือได้ ซ่ึงผู้ซ้ือ คือ กจิการที่น ามารวมกนัที่ได้มีการควบคุมกจิการหรือธุรกิจอื่น

ที่น ามารวมกนั 

19.9  การควบคุม คือ อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการหรือธุรกิจเพ่ือให้

ได้รับประโยชน์จากกจิกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือธุรกิจน้ัน ซ่ึงการควบคุมกิจการหน่ึงโดยกิจการอื่นนี้ ได้

อธบิายไว้ในบทที่ 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

19.10  แม้ว่าการระบุผู้ซ้ืออาจท าได้ยากในบางคราว แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีข้อบ่งช้ีที่ท  าให้สามารถระบุผู้ซ้ือได้ เช่น 

(ก) หากมูลค่ายุติธรรมของกิจการหน่ึงมากกว่าอีกกิจการหน่ึงที่น ามารวมกันอย่างเป็นสาระส าคัญ 

กจิการที่มีมูลค่ายุติธรรมสงูกว่ามักจะเป็นผู้ซ้ือ 

(ข) หากการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงส าหรับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

กจิการที่เป็นผู้จ่ายเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นมักจะเป็นผู้ซ้ือ และ  

(ค) หากการรวมธุรกจิที่ท  าให้ผู้บริหารของกิจการหน่ึงมีอ านาจในการเลือกคณะกรรมการของกิจการที่

เกดิจากการรวมกนั กจิการที่ผู้บริหารมีอ านาจดังกล่าวมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ตน้ทุนของการรวมธุรกิจ 

19.11  ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าต้นทุนของการรวมธุรกจิโดยเป็นผลรวมของ 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ หน้ีสินที่เกิดข้ึนหรือรับมา และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือ  

ณ วันที่ซ้ือ เพ่ือแลกกบัการควบคุมผู้ถูกซ้ือ บวก 

(ข) ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัการรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงตน้ทุนการรวมธุรกิจทีอ่าจเกิดข้ึนจากเหตุการณใ์นอนาคต 

19.12 ในกรณีที่สัญญาการรวมธุรกิจให้ท าการปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกิจที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ใน

อนาคตได้ ผู้ซ้ือต้องน ามูลค่าโดยประมาณของการปรับปรุงดังกล่าวมารวมกับต้นทุนการรวมธุรกิจ  

ณ วันที่ซ้ือ หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงน้ันจะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

19.13  อย่างไรกต็าม หากไม่มีการรับรู้รายการปรับปรุงที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ซ้ือ แต่ในภายหลังพบว่ามีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงน้ันจะเกิดข้ึนและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ สิ่งตอบแทนที่

เพ่ิมขึ้นน้ันต้องน ามาปรับปรุงกบัต้นทุนการรวมธุรกจิ 
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การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจใหก้บัสินทรพัยที์ไ่ดม้า และหนี้ สินและหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัมา 

19.14 ผู้ซ้ือต้องปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือ โดยการรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ของสินทรัพย์ที่

ระบุได้ และหน้ีสินและประมาณการหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือที่เข้าเง่ือนไขการรบัรูท้ี่ก  าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 19.15 ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้   

(ก) สินทรพัยห์รือหนี้ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ที่ได้รับและหน้ีสินที่รับมาจากการ

รวมธุรกจิ ต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามบทที่ 29 ภาษีเงินได ้และ 

(ข) หน้ีสิน(หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของผู้ถูกซ้ือ ต้องรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามบทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

และต้องบันทึกผลต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจและส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสิน และประมาณการหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน (เป็นค่าความนิยมหรือค่าความนิยม 

ติดลบ) ที่ได้รับรู้ไปน้ัน ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.22 ถึง 19.24 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

ในผู้ถูกซ้ือวัดมูลค่า ตามสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูก

ซ้ือที่ผู้ซ้ือรับรู้ 

19.15  ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสิน และประมาณการหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือเป็น

รายการแยกต่างหาก กต่็อเมื่อเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีที่เป็นสนิทรัพย์นอกเหนือจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผู้ซ้ือจะ

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

(ข) ในกรณีที่เป็นหน้ีสินนอกเหนือจากหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผู้ซ้ือจะ

สญูเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันน้ันและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

(ค) ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจาก

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป และ 

(ง) ในกรณีที่เป็นหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

19.16  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้ซ้ือต้องรวมก าไรและขาดทุนของผู้ถูกซ้ือนับจากวันที่ซ้ือ โดยการรวม

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของผู้ถูกซ้ือโดยถือตามต้นทุนการรวมธุรกจิของผู้ซ้ือ เช่น ค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ของผู้ถูกซ้ือที่รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของผู้ซ้ือภายหลังวันที่ซ้ือ

ต้องค านวณจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ซ้ือ ซ่ึงถือว่าเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ของผู้ซ้ือ 

19.17 การปฏิบัติตามวิธีซ้ือให้เร่ิมต้ังแต่วันที่ ซ้ือซ่ึงเป็นวันที่ ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ ซ่ึงไม่

จ าเป็นต้องท าให้กระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ซ้ือจะได้มีการควบคุม เน่ืองจากการควบคุม

เป็นอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการหรือธุรกิจเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์จากกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการหรือธุรกจิน้ัน ดังน้ัน การพิจารณาว่าผู้ซ้ือได้มีการควบคุมเมื่อไร 

จึงต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการรวมธุรกจิ 

19.18  ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19.14 ผู้ซ้ือรับรู้สินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของ 
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ผู้ถูกซ้ือซ่ึงมีอยู่ ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหากและเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 19.15 เทา่นั้น ดังน้ัน 

(ก) ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกหรือการลดกิจกรรมของผู้ถูกซ้ือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ กต่็อเมื่อผู้ถูกซ้ือมีการรับรู้หน้ีสนิส าหรับการปรับโครงสร้างไว้แล้ว 

ณ วันที่ซ้ือ ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น และ 

(ข) ในการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้หน้ีสินส าหรับผลขาดทุนหรือต้นทุนอื่นที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นในอนาคตอนัเนื่องมาจากการรวมธุรกจิ 

19.19  ถ้าหากการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่การรวมธุรกจิน้ันเกดิข้ึน ผู้ซ้ือต้องประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์

เพ่ือน ามารับรู้ในงบการเงิน และเมื่อมีการปรับปรุงรายการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือ

ต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันที่ซ้ือ (กล่าวคือ ให้บันทกึบัญชี

เสมือนหน่ึงว่ารายการดังกล่าวได้เกิดข้ึน ณ วันที่ซ้ือ) เพ่ือสะท้อนข้อมูลใหม่ที่ได้รับมา แต่ในกรณีที่มีการ

ปรับปรุงรายการภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ือ การปรับปรุงรายการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรก

ส าหรับการรวมธุรกจิต้องรับรู้เป็นการแก้ไขขอ้ผิดพลาดเท่าน้ัน ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 10 นโยบายการ

บญัชี ประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

19.20  ย่อหน้าที่ 19.15 ก าหนดให้ผู้ซ้ือรับรู้ประมาณการหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือเป็นรายการแยก

ต่างหาก หากมูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ แต่ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือจะท าให้ 

(ก) มีผลต่อจ านวนที่รับรู้เป็นค่าความนิยมหรือจ านวนที่บันทึกบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

19.24 และ 

(ข) ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 21 

19.21  ภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่ได้รับรู้เป็นรายการแยกต่างหากตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.15 ด้วยจ านวนที่สงูกว่าระหว่าง 

(ก) จ านวนที่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 21 และ 

(ข) จ านวนที่ รับ รู้ เ ม่ือเ ร่ิมแรกหักด้วยจ านวนรายได้ที่ เคยรับ รู้ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่  23  

รายได ้

ค่าความนยิม 

19.22 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้อง 

(ก) บันทกึค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิเป็นสนิทรัพย์ และ 

(ข) วัดมูลค่าค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงเป็นส่วนของต้นทุนในการรวมธุรกิจที่เกินกว่า

ส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่

ได้รับรู้ไว้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.14 
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19.23  ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกิจด้วยราคาทุน

หักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

(ก) กิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 18.19 ถึง 18.24 ส าหรับการตัดจ าหน่าย 

ค่าความนิยม หากอายุการให้ประโยชน์ของค่าความนิยมไม่สามารถก าหนดได้อย่างน่าเช่ือถือ อายุ

การใหป้ระโยชนข์องค่าความนิยมต้องพิจารณาบนประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารแต่ต้องไม่

เกนิ 10 ปี 

(ข) กิจการต้องปฏิบัติตามบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ ส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่า 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรพัยที์่ระบุได ้หนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนของ

ผูถู้กซ้ือทีเ่กินกว่าตน้ทุนของผูซ้ื้อ 

19.24   หากส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและประมาณการหน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 19.14 น้ันมีจ านวนที่เกินกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ (บางคร้ังเรียกว่า “ค่าความ

นิยมติดลบ”) ผู้ซ้ือต้อง 

(ก) ทบทวนการระบุและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสินและประมาณการหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของ 

ผู้ถูกซ้ือ รวมถึงทบทวนการวัดมูลค่าของต้นทุนในการรวมธุรกจิ และ 

(ข) รับรู้ส่วนเกนิที่เหลืออยู่ภายหลังการทบทวนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ส าหรบัการรวมธุรกิจในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

19.25  ส าหรับการรวมธุรกจิแต่ละคร้ังในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) ช่ือและรายละเอยีดของกจิการหรือธุรกจิที่น ามารวมกนั 

(ข) วันที่ซ้ือ 

(ค) สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

(ง) ต้นทุนในการรวมธุรกจิและรายละเอยีดของส่วนประกอบของต้นทุนดังกล่าว (เช่น เงินสด ตราสาร

ทุนหรือ ตราสารหน้ี) 

(จ) จ านวนเงินที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือแต่ละ

ประเภท รวมถึงค่าความนิยม 

(ฉ) จ านวนเงินของส่วนเกินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.24 และระบุว่า

ได้แสดงเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หรืองบก าไรขาดทุน (หากมีการน าเสนอ)) 

ในการรับรู้ส่วนเกนินั้น และ 

(ช) ค าอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ท  าให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวมที่ 

คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน หรือสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนหรือรายการอื่น ๆ ที่ไม่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19.15 
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ส าหรบัการรวมธุรกิจทุกรายการ 

19.26  ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยอายุการให้ประโยชน์ของค่าความนิยมและการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความ

นิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้นงวดของรอบระยะเวลารายงานน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปน้ีแยก

จากกนั 

(ก) การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิคร้ังใหม่ 

(ข) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

(ค) การจ าหน่ายธุรกจิที่เคยซ้ือมา และ 

(ง) การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 

ทั้งน้ี ไม่จ าเป็นต้องแสดงการกระทบยอดดังกล่าวส าหรับงวดก่อน ๆ 
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บทที ่20 

สัญญาเช่า 

ขอบเขตของบทนี้  

20.1 บทน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการ ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

(ก) สัญญาเช่าเพ่ือการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่สามารถ

สร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั (ดูบทที่ 34 กิจกรรมทีมี่ลกัษณะเฉพาะ) 

(ข) ข้อตกลงในการให้ใช้สทิธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทกึวีดิทศัน์ ละคร บทประพันธ ์

สทิธบัิตร และลิขสทิธิ์ (ดูบทที่ 18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนอกเหนือจากค่าความนิยม) 

(ค) การวดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่าถือครองอยู่และบันทึกเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน และการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ ผู้ให้เช่าบันทึกภายใต้สญัญาเช่า

ด าเนนิงาน (ดูบทที่ 16 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ) 

(ง) การวัดมูลค่าของสินทรพัยชี์วภาพที่ผู้เช่าถือครองภายใต้สญัญาเช่าการเงิน และการวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์ชีวภาพที่ผู้ให้เช่าบันทกึภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (ดูบทที่ 34) 

(จ) สญัญาเช่าที่อาจจะก่อให้เกิดผลขาดทุนแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าเน่ืองจากข้อก าหนดของสัญญาเช่าซ่ึง 

ไม่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงราคาของสินทรพัยท์ี่เช่า การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าข้ึนอยู่กับอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดผันแปร 

หรือการผิดสญัญาของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด (ดูย่อหน้าที่ 12.3(ฉ)) และ 

(ฉ) สญัญาเช่าด าเนินงานที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระ 

20.2 บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงที่มีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย์ แม้ว่าการให้บริการส่วนใหญ่โดยผู้ให้เช่า

อาจมีการเรียกร้องเพ่ือเป็นความต่อเน่ืองในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพย์เหล่าน้ัน ในทาง

กลับกัน บทน้ีไม่ต้องน ามาถือปฏิบัติกับข้อตกลงในการให้บริการที่ไม่ได้โอนสิทธิการใช้สินทรัพย์จาก

คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง 

20.3 ข้อตกลงบางประเภท เช่น ข้อตกลงการจัดจ้างบุคคลภายนอกบางประเภท สัญญาโทรคมนาคมที่ให้สิทธิ

ในการใช้โครงข่าย และสัญญาในการซ้ือหรือจ่ายช าระ (take-or-pay contract) ซ่ึงไม่ได้มีรูปแบบทาง

กฎหมายเป็นสัญญาเช่าแต่มีการน าไปสู่การให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์โดยแลกเปล่ียนกับค่าตอบแทน 

ข้อตกลงเหล่านั้นมีเน้ือหาสาระในการเช่าสนิทรัพย์และต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดภายใต้บทน้ี 

การจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า 

20.4 สญัญาเช่าได้รับการจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน หากสญัญาน้ันโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า และสัญญาเช่าได้รับการจัดประเภท

เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน หากสัญญาน้ันไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้

เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า 

20.5 ในการจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานขึ้นอยู่กับเน้ือหาของรายการ
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มากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตัวอย่างสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่โดย

ปกติท าให้จัดสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้  

(ก) สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่า 

(ข) ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกซ้ือเกิดขึ้ น โดย

ราคาตามสิทธิเลือกน้ันมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มากเพียงพอที่จะท าให้เกิด

ความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

(ค) ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่า

จะไม่มีการโอนกรรมสทิธิ์เกดิขึ้น 

(ง) ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายมีจ านวนเท่ากับหรือเกือบ

เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า และ 

(จ) สินทรัพย์ที่ เ ช่า มีลักษณะเฉพาะจนกระทั่ง มี ผู้ เ ช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์น้ัน  

โดยไม่จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงที่ส าคัญ 

20.6 ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่ท  าให้สามารถจัดสัญญาเช่า 

เป็นสญัญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้  

(ก) หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่า

เน่ืองจากการยกเลิกน้ัน 

(ข) ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า 

(กล่าวคือ ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เท่ากับส่วนใหญ่ของจ านวนเงินที่ได้รับจาก

การขายมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า) และ 

(ค) ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่ มีจ านวนต ่ ากว่าค่าเช่าในตลาด 

อย่างเป็นนัยส าคัญ 

20.7 ตัวอย่างและข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 20.5 และ 20.6 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็น

สัญญาเช่าการเงิน ถ้าเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าน้ันต้องจัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นกรณีที่ ณ วันสิ้ นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอน

กรรมสทิธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า 

หรืออกีตัวอย่างหน่ึงคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ไม่ก าหนดแน่นอน (ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน) อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้

รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ที่เช่า 

20.8 การจัดประเภทสญัญาเช่าต้องท า ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า และไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาที่

เช่า เว้นแต่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงที่จะเปล่ียนแปลงข้อก าหนดในสัญญาเช่า (นอกเหนือจากการต่ออายุ

สญัญาเช่า) ในกรณีน้ันสญัญาเช่าต้องมีการประเมินการจัดประเภทใหม่ 
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สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า – สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

20.9 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิในการใช้และภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็น

สินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่า ด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงก าหนด ณ 

วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก (ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากการต่อรองและ

การจัดท าสญัญาเช่า) จะรวมรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ที่รับรู้ 

20.10 มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายควรค านวณโดยใช้อตัราดอกเบี้ ยตามนยัของสญัญาเช่า  

หากไม่สามารถก าหนดอตัราดังกล่าวได้ ต้องใช้อตัราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิม่ของผู้เช่าเป็นอตัราคิดลด 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

20.11 ผู้เช่าต้องแยกจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายระหว่างค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะน าไปลดหน้ีสินที่ยัง

ไม่ได้ช าระโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง (ดูย่อหน้าที่ 11.15 ถึง 11.20) ผู้เช่าต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินให้กบังวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือท าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับ

ยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ผู้เช่าต้องบันทกึค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่

เกดิรายการ 

20.12 ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตามข้อก าหนดของบทต่างๆ  

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น บทที่ 17 ทีดิ่น 

อาคารและอุปกรณ์ บทที่ 18 หรือบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม หากไม่มีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เม่ืออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า ณ วันที่

รายงาน ผู้เช่าต้องประเมินว่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเกิดการด้อยค่าหรือไม่ (ดูบทที่ 27 การ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย)์ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20.13 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับสญัญาเช่าการเงิน 

(ก) มูลค่าตามบญัชีสทุธ ิณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับสินทรพัยแ์ต่ละประเภท 

(ข) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นในอนาคต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส าหรับระยะเวลาแต่ละ

ช่วงต่อไปน้ี 

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

(2) ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี และ 

(3) ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

(ค) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีนัยส าคัญของผู้เช่า ซ่ึงรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่า

ที่อาจเกิดข้ึน เง่ือนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับ
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ราคาหรือปรับอตัรา การให้เช่าช่วง และข้อจ ากดัที่ก  าหนดไว้ในสญัญาเช่า 

20.14 นอกจากน้ี ผู้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของบทอื่น เช่น 

บทที่ 17 18 27 และ 34 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า – สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

20.15 ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่า

ประกนัภัยและค่าบ ารุงรักษา) เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ยกเว้นกรณีต่อไปนี้  

(ก) มีเกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึงรูปแบบระยะเวลาที่ผู้ใช้ได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่

เป็นไปตามเกณฑน้ั์น หรือ 

(ข) การจ่ายช าระแก่ผู้ให้เช่าได้มีการก าหนดให้มีอัตราเพ่ิมข้ึนโดยสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 

คาดหวัง (อ้างอิงจากดัชนีที่ประกาศต่อสาธารณะหรือข้อมูลสถิติ) เพ่ือชดเชยแก่ผู้ให้เช่าส าหรับ

การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนด้านเงินเฟ้อที่คาดหวังว่าจะเกดิขึ้น  

หากการจ่ายช าระแก่ผู้ให้เช่าผันแปรไปเน่ืองจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป  กจ็ะไม่เข้า

เง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ (ข) 
 

ตวัอย่างส าหรบัการใชย่้อหนา้ที ่20.15(ข) 

กิจการ ก ด าเนินงานในเขตการปกครองซ่ึงดัชนีราคาทั่วไปได้รับการคาดการณ์โดยธนาคาร

ภายในประเทศและประกาศโดยรัฐบาลว่าจะเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปีตลอดระยะเวลา 5 ปี

ข้างหน้า กิจการ ก เช่าพ้ืนที่ส านักงานจากกิจการ ข เป็นระยะเวลา 5 ปีภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายก าหนดไว้เพ่ือให้สะท้อนถึงอัตราการเพ่ิมขึ้ นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่คาดไว้ 

ร้อยละ 10 ต่อปีตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าดังน้ี 

ปีที่ 1 100,000 บาท 

ปีที่ 2 110,000 บาท 

ปีที่ 3 121,000 บาท 

ปีที่ 4 133,000 บาท 

ปีที่ 5 146,000 บาท 

กจิการ ก รับรู้ค่าเช่าจ่ายรายปีเป็นจ านวนเทา่กบัจ านวนที่ต้องช าระแก่ผู้เช่าตามที่แสดงข้างต้น หากการ

เพ่ิมข้ึนของค่าเช่าไม่ได้มีการก าหนดเพ่ือชดเชยแก่ผู้ให้เช่าส าหรับการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนด้านเงินเฟ้อที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากดัชนีที่ประกาศต่อสาธารณะหรือข้อมูลสถิติ ดังน้ันกิจการ ก ต้องรับรู้

ค่าเช่าจ่ายรายปีตามวิธีเส้นตรงเป็นจ านวน 122,000 บาทต่อปี (ผลรวมของค่าเช่าที่ต้องช าระตาม

สญัญาเช่าหารด้วยระยะเวลา 5 ปี) 

การเปิดเผยขอ้มูล 
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20.16 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงาน 

(ก) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ส าหรับ

ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

(2) ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี และ 

(3) ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

(ข) จ านวนเงินที่ต้องจ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย และ 

(ค) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีนัยส าคัญของผู้เช่า ซ่ึงรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่า

ที่อาจเกิดข้ึน เง่ือนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับ

ราคาหรือปรับอตัรา การให้เช่าช่วง และข้อจ ากดัที่ก  าหนดไว้ในสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า – สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกและการวดัมูลค่า 

20.17 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนที่

เทา่กบัเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่า ซ่ึงหมายถึงเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

ตามนัยของสญัญาเช่า เงินลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่าคือผลรวมของ 

(ก) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายให้กบัผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน และ 

(ข) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

20.18 ส าหรับสัญญาเช่าการเงินที่ผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก (ต้นทุนส่วน

เพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากการต่อรองและการจัดท าสัญญาเช่า) จะถูกรวมในการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินและหักจากรายไดท้ี่รับรู้ตลอดอายุของสญัญาเช่า 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

20.19 การรบัรูร้ายการรายได้ทางการเงินต้องข้ึนอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวด

ของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่าของสัญญาเช่าการเงิน จ านวนที่จ่ายตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับงวดบัญชี 

ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ ต้องน ามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงินเพ่ือลดเงิน

ต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ หากมีข้อบ่งช้ีว่าประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่

ใช้ในการค านวณเงินลงทุนข้ันต้นในสัญญาเช่าที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ให้เช่าต้องทบทวน

การปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้การลดลงของจ านวนที่ต้ังค้างรับไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ทนัท ี
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ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่าย 

20.20 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมักให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงินของ

สนิทรัพย์ที่ท  าโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายท าให้เกดิรายได้สองประเภทดังต่อไปนี้  

(ก) ก าไรหรือขาดทุนที่เทยีบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสรจ็เดด็ขาดของสินทรัพย์ที่ให้

เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งน้ีจะค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย และ 

(ข) รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญัญาเช่า 

20.21 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะบันทกึรายไดจ้ากการขายด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียในท้องตลาดแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   และจะบันทกึต้นทุนขายด้วยต้นทุนของสินทรัพย์ที่ให้

เช่าหรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้นทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่า) หักด้วยมูลค่า

ปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายกับต้นทุนขายถือเป็น

ก าไรจากการขายซ่ึงต้องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่กจิการใช้ส าหรับการขายเสรจ็เดด็ขาด 

20.22 หากผู้ให้เช่าเสนออัตราดอกเบ้ียที่ต ่าเกินจริง ก าไรจากการขายต้องเป็นจ านวนที่ค านวณข้ึนจากอัตรา

ดอกเบ้ียในท้องตลาด ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการต่อรองและท าสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ าหน่ายต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีการรับรู้ก าไรจากการขาย 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20.23 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับสญัญาเช่าการเงิน 

(ก) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตาม

สญัญาเช่ากบัมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า นอกจากน้ัน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าและ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วง

ต่อไปนี้  

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

(2) ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี และ 

(3) ระยะเวลาที่เกนิกว่าห้าปี 

(ข) รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

(ค) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัซ่ึงรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า 

(ง) ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่คาดว่าจะเกบ็ไม่ได้ 

(จ) ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้ส าหรับงวด 

(ฉ) ค าอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีนัยส าคัญของผู้ให้เช่า ซ่ึงรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับค่า

เช่าที่อาจเกดิข้ึน เง่ือนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับ

ราคาหรือปรับอตัรา การให้เช่าช่วง และข้อจ ากดัที่ก  าหนดไว้ในสญัญาเช่า 
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สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า – สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

20.24 ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของ

สนิทรัพย์ 

20.25 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น  

ค่าประกันภัยและค่าบ ารุงรักษา) ในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ยกเว้นกรณี

ต่อไปนี้  

(ก) มีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงซ่ึงสะท้อนถึงรูปแบบระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงิน

จะไม่เป็นไปตามเกณฑน้ั์น หรือ 

(ข) การจ่ายช าระแก่ผู้ให้เช่าได้มีการก าหนดให้มีอัตราเพ่ิมข้ึนโดยสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่

คาดหวัง (อ้างอิงจากดัชนีที่ประกาศต่อสาธารณะหรือข้อมูลสถิติ) เพ่ือชดเชยแก่ผู้ให้เช่าส าหรับ

การเพ่ิมข้ึนต้นทุนด้านเงินเฟ้อที่คาดหวังว่าจะเกดิขึ้น  

หากการจ่ายช าระแก่ผู้ให้เช่าผันแปรไปเน่ืองจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป กจ็ะไม่เข้า

เง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ (ข) 

20.26 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนจากเน่ืองจากการได้รับรายได้ค่าเช่า 

นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทกึโดยใช้เกณฑท์ี่สอดคล้องกับนโยบายการคิด

ค่าเสื่อมราคาตามปกติของสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า 

20.27 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกดิข้ึนในการต่อรองหรือการท าสญัญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และต้องรับรู้ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

ตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้ค่าเช่า 

20.28 ในการพิจารณาว่าสนิทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ ผู้ให้เช่าต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของบทที่ 27 

20.29 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเม่ือได้มีการท าสญัญาเช่าด าเนินงาน ไม่รับรู้เป็นก าไรจากการขาย 

เน่ืองจากการท าสญัญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20.30 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงาน 

(ก) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ส าหรับ

ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

(1) ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

(2) ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี และ 

(3) ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

(ข) ค่าเช่ารวมที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้ และ 

(ค) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีนัยส าคัญของผู้ให้เช่า ซ่ึงรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับค่า

เช่าที่อาจเกดิข้ึน เง่ือนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับ
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ราคาหรือปรับอตัรา และข้อจ ากดัที่ก  าหนดไว้ในสัญญาเช่า  

20.31 นอกจากน้ี ผู้ให้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ตาม

ข้อก าหนดของบทอื่น เช่น บทที่ 17 18 27 และ 34 

รายการขายและเช่ากลบัคืน 

20.32 รายการขายและเช่ากลับคืน คือ การที่ผู้ขายขายสนิทรัพย์แล้วและผู้ขายท าสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืน

มา จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเน่ืองจากได้มีการต่อรอง

ราคาร่วมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืนข้ึนอยู่กับประเภทของสัญญาเช่าที่

เกี่ยวข้อง 

รายการขายและเช่ากลบัคืนก่อใหเ้กิดสญัญาเช่าการเงิน 

20.33 หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน  สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ต้องไม่รับรู้เป็นรายได้ของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทนัท ีแต่ต้องบันทกึรับรู้เป็น

รายการรอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

รายการขายและเช่ากลบัคืนก่อใหเ้กิดสญัญาเช่าด าเนนิงาน 

20.34 ในกรณีที่รายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าด าเนินงาน และรายการมีจ านวนเทยีบเท่ากับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างเหน็ได้ชัด ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขายในก าไรหรือขาดทุน

ทนัท ีหากราคาขายมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย

ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยขาดทุนที่เกิดข้ึนโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ต ่า

กว่าราคาตลาด ในกรณีน้ีผู้ขายที่เป็นผู้เช่าต้องบันทกึขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอตัดบัญชีและตัด

จ าหน่ายตามสดัส่วนของจ านวนค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าคาดว่าจะใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจ านวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม  ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าต้องรับรู้

จ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นรายการรอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้

ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่เช่า 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20.35 ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า  รวมถึง

การเปิดเผยข้อก าหนดที่มีนัยส าคัญในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่ธรรมดา หรือเง่ือนไขของ

รายการขายและเช่ากลับคืน 
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บทที ่21  

ประมาณการหนี้ สิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน 

ขอบเขตของบทนี้  

21.1    บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้ สินทั้งหมด (กล่าวคือ หนี้ สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะ

เวลาหรือจ านวนที่ต้องจ่ายช าระ) หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน เว้นแต่ประมาณการ

หน้ีสนิที่ครอบคลุมโดยบทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงได้แก่ประมาณการหน้ีสินที่

เกี่ยวกบั 

(ก)  สญัญาเช่า (บทที่ 20 สญัญาเช่า) อย่างไรกต็าม บทน้ีเกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าด าเนินงานที่สร้าง

ภาระแก่กจิการ 

(ข)  สญัญาก่อสรา้ง (บทที่ 23 รายได)้ อย่างไรกต็าม บทน้ีเกี่ยวข้องกบัสญัญาก่อสร้างที่สร้างภาระแก่

กจิการ 

(ค)  ภาระผูกพันผลประโยชนข์องพนกังาน (บทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

(ง)  ภาษีเงินได ้(บทที่ 29 ภาษีเงินได)้ 

21.2    ข้อก าหนดของบทน้ีไม่ต้องถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว เว้นแต่สัญญาน้ันเป็นสญัญาที่สรา้ง

ภาระแก่กิจการ สญัญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สญัญาที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏบัิติตามภาระผูกพัน

ที่ให้ไว้หรือได้ปฏบัิติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเทา่เทยีมกนั 

21.3    ในบางคร้ัง ค าว่า “ประมาณการหน้ีสิน” ถูกใช้ในบริบทของรายการอื่น เช่น ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า

ของสินทรพัย ์ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ใช้ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรัพย์มากกว่าเป็นการรบัรูร้ายการของหน้ีสนิ ดังน้ันบทน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงรายการดังกล่าว  

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

21.4    กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)  กจิการมีภาระผูกพัน ณ วนัทีร่ายงานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 

(ข)  มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ (กล่าวคือ น่าจะเกิดข้ึนมากกว่าไม่เกิดข้ึน) ที่กิจการต้องโอน

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว และ 

(ค)  สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

21.5    กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินและต้องรับรู้จ านวนเงินของ

ประมาณการหน้ีสินเป็นค่าใชจ่้าย เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้

น าต้นทุนดังกล่าวมารวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์ เช่น สินคา้คงเหลือ หรือ ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ์

21.6    เง่ือนไขในย่อหน้าที่ 21.4(ก) (ภาระผูกพัน ณ วันที่รายงานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต) หมายถึง 

กจิการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือกิจการมี

ภาระผูกพันซ่ึงสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย หรือเมื่อกิจการมีภาระผูกพนัจากการ
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อนุมานซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต (ซ่ึงอาจเป็นการกระท าของกิจการ) ได้สร้างความคาดหมาย

อย่างมีมูลความจริงกบัฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดข้ึน ภาระผูกพันที่จะเกิดข้ึน

จากการกระท าในอนาคตของกจิการ (กล่าวคือ สิ่งที่กจิการจะกระท าในอนาคตในการประกอบธุรกิจ) ไม่

เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 21.4(ก) โดยไม่ค านึงถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้ึนและแม้ว่าจะ

เป็นไปตามสัญญา ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้รับแรงกดดันเชิงพาณิชย์หรือข้อก าหนดตามกฎหมายที่ท  า

ให้กจิการอาจตั้งใจหรือต้องการที่จะใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานลักษณะใดลักษณะหน่ึงในอนาคต (เช่น 

การติดตั้งเคร่ืองกรองควันส าหรับโรงงานบางประเภทเป็นการเฉพาะ)  ในกรณีน้ีกิจการต้องไม่รับรู้

ประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากยังไม่เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันส าหรับรายจ่ายดังกล่าว เพราะกิจการ

สามารถหลีกเล่ียงรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วยการกระท าในอนาคตของกิจการเอง เช่น การ

เปล่ียนวิธปีฏบัิติงานหรือการขายโรงงาน  

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

21.7    กจิการต้องวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของจ านวนที่ต้องน าไปจ่ายช าระ

ภาระผูกพัน ณ วันที่รายงานประมาณการที่ดีที่สุด คือ จ านวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือช าระ

ภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กบับุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ก)  หากประมาณการหน้ีสินเกี่ยวข้องกับประชากรที่ประกอบด้วยรายการจ านวนมาก กิจการต้อง

ประมาณภาระผูกพันโดยการถ่วงน ้าหนักผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้ นทั้งหมดด้วยความ

เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง หากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่น่าจะเกิดข้ึนในช่วงจ านวนที่ประมาณไว้มีความ

ต่อเน่ืองกนั และรายจ่ายทุกจุดของช่วงจ านวนน้ันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้ึนเท่าเทยีมกัน กิจการ

ต้องใช้รายจ่ายที่น่าจะเกดิข้ึน ณ จุดกึ่งกลางของช่วงจ านวนน้ันเป็นตัวแทนของประมาณการหน้ีสนิ 

(ข)  หากประมาณการหน้ีสนิเกดิขึ้นจากภาระผูกพันรายการเดียว กจิการอาจเหน็ว่าผลลัพธ์จ านวนหน่ึง

ใดที่น่าจะเกิดขึ้ นมากที่สุดเฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของจ านวนที่น าไปจ่ายช าระ

ภาระผูกพัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าว กิจการยังคงต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อื่นๆ 

หากพบว่ารายจ่ายที่เป็นไปได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มีจ านวนสูงกว่าหรือต ่ากว่าจ านวนผลลัพธ์ที่น่าจะ

เกดิขึ้นมากที่สดุ ประมาณการที่ดีที่สดุของหน้ีสนิจะเป็นจ านวนที่สงูกว่าหรือต ่ากว่าดังกล่าว 

กจิการต้องก าหนดจ านวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนที่คาดว่าต้องน ามาจ่ายช าระ

ภาระผูกพัน หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจ านวนประมาณการหน้ีสนินั้นอย่างมีสาระส าคญั 

อัตราคิดลด (อัตราเดียวหรือหลายอัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษี ซ่ึงสะท้อนถึงการประเมิน

สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสินควรสะท้อนในอัตรา

คิดลด หรือในประมาณการของจ านวนที่ต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ต้องไม่

รวมอยู่ในทั้งสองอย่าง 

21.8   กิจการต้องไม่น าผลก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนมารวมพิจารณาในการวดัมูลค่า

ประมาณการหน้ีสนิ 

21.9    หากจ านวนที่ต้องน าไปจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินอาจได้รับคืนจากบุคคลที่สามทั้งหมดหรือบางส่วน 

(เช่น การได้รับชดเชยจากการประกันภัย) กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชย
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เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากกต่็อเมื่อกิจการมีความเสมือนแน่นอนว่าน่าจะได้รับรายจ่ายน้ันคืนอย่าง

แน่นอนจากการจ่ายช าระภาระผูกพันแล้ว จ านวนที่รับรู้เป็นรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยต้องไม่เกินจ านวน

ประมาณการหน้ีสนิ ลูกหน้ีจากรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยต้องแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

และต้องไม่หักกลบกับประมาณการหน้ีสิน กิจการอาจแสดงจ านวนรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยจากบุคคลที่

สามโดยแสดงสทุธกิบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการหน้ีสนิในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

21.10  กจิการต้องน าประมาณการหน้ีสนิมาใช้ได้เฉพาะกบัรายจ่ายที่กจิการเคยรับรู้เป็นประมาณการหน้ีสนิไว้แต่เดิม 

21.11  กิจการต้องทบทวนประมาณการหน้ีสิน ณ ทุกวันที่รายงานและปรับปรุงประมาณการหน้ีสินดังกล่าวเพ่ือ

สะท้อนให้เหน็ถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบันของจ านวนที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน ณ วันที่

รายงานการปรับปรุงใดๆ ของจ านวนเงินที่เคยรับรู้ไว้ก่อนหน้าต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่

ประมาณการหน้ีสนิดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสนิทรัพย์ตั้งแต่เร่ิมแรก (ดูย่อหน้าที่ 21.5) 

เม่ือประมาณการหน้ีสินวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนที่คาดว่าต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน  

การตัดจ าหน่ายส่วนลดต้องรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกดิรายการ 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

21.12  หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน หมายถึง ภาระผูกพันที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนแต่ยังคงมีความไม่แน่นอน หรือ

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงไม่ได้รับรู้รายการเน่ืองจากไม่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งสองข้อ ในย่อหน้าที่ 

21.4(ข) และ (ค) กจิการต้องไม่รับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเป็นหน้ีสิน เว้นแต่เป็นประมาณการหน้ีสินส าหรับ

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 19.20 และ 19.21) การเปิดเผยข้อมูลของ

หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21.15 เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ ในกรณีที่กิจการต้องรับผิดชอบภาระผูกพันร่วมกับ

ผู้อื่น กจิการต้องถือว่าภาระผูกพันส่วนที่คาดว่าผู้อื่นต้องรับผิดชอบเป็นหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนของกจิการ 

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

21.13  กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนเป็นสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนได้

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21.16 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับกระแสประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ อย่างไรกต็าม หากมีความเสมือนแน่นอนว่ากิจการจะได้รับกระแสประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตอย่างแน่นอน รายการสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน และการรับรู้รายการ

ดังกล่าวถือว่าเหมาะสม 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการหนี้ สิน 

21.14  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับประมาณการหน้ีสนิแต่ละประเภท 

(ก)  รายการกระทบยอดที่แสดงถึง 

(1)  มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหน้ีสนิ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด 

(2)  จ านวนประมาณการหน้ีสนิที่รับรู้เพ่ิมเติมในระหว่างงวด ซ่ึงรวมถึงรายการปรับปรุงที่เป็นผล

มาจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่คิดลด 

(3)  จ านวนรายจ่ายที่น ามาลดจากประมาณการหน้ีสนิในระหว่างงวด และ 

(4)  จ านวนประมาณการหน้ีสินที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับรายการในระหว่างงวด 

(ข)  ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพัน และจ านวนและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว่า

จะจ่ายช าระ 

(ค)  สิ่งที่ช้ีบอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

และ  

(ง)   จ านวนรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชย โดยระบุจ านวนสนิทรัพย์ที่กจิการรับรู้ส าหรับรายจ่ายที่คาด

ว่าจะได้รับชดเชยน้ัน  

กจิการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับงวดก่อน ๆ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

21.15  กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละประเภท  

ณ วันที่รายงานและข้อมูลต่อไปน้ี หากท าได้ในทางปฏิบัติ เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย

ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระหน้ีสนินั้นอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ 

(ก)  ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงวัดมูลค่าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 21.7 ถึง 

21.11 

(ข)  สิ่งที่ช้ีบอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

และ 

(ค)  ความน่าจะเป็นที่จะได้รับชดเชย 

หากกิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการเปิดเผยข้อมูลข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อดังกล่าว 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

21.16  เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าเกิดขึ้น) แต่ยังไม่แน่นอนที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ณ  

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเว้นแต่กรณีที่เกี่ยวข้อง หากท าได้ในทางปฏิบัติโดยปราศจากต้นทุน
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หรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงวัดมูลค่าตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 21.7 ถึง 21.11 ถ้าประมาณการน้ันเกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกินไป กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลในการประเมินผลกระทบทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกบัต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปดังกล่าว 

การเปิดเผยขอ้มูลทีม่ีความเสียหาย 

21.17  ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกดิ กจิการจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21.14 ถึง 21.16 จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสถานะของกิจการ

เกี่ยวกับข้อพิพาทกับฝ่ายอื่นๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน หรือสินทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น ในกรณีน้ี กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ต้องเปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อ

พิพาทพร้อมกบัข้อเทจ็จริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลน้ัน 
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ภาคผนวกบทที ่21  

แนวทางส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าประมาณการหนี้ สิน 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของบทที ่21 ภาคผนวกน้ีไดใ้หแ้นวทางในการ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบทที ่21 ในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าประมาณการหน้ีสิน  

ตัวอย่างทุกตัวอย่างในภาคผนวกน้ี สมมติว่างบการเงินของกิจการที่กล่าวถึงมีวันที่รายงานคือ วันที่ 31 ธันวาคม 

สมมติว่ากิจการสามารถประมาณการการสูญเสียทรัพยากรได้อย่างน่าเช่ือถือ  แม้ว่าสถานการณ์ที่อธิบายไว้ใน

ตัวอย่างบางตัวอย่างอาจช้ีให้เหน็ว่าสินทรัพย์อาจด้อยค่าลง ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ ประมาณการที่ดีที่สุดที่อ้างถึง คือ จ านวนของมูลค่าปัจจุบันเม่ือผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลามี

สาระส าคัญ  

ตวัอย่างที ่1 ขาดทุนจากการด าเนนิงานในอนาคต 

21ก.1  กิจการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ส่วนงานหน่ึงของการด าเนินงานของกิจการจะเกิด

ขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคตเป็นเวลาหลายปี 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – ไม่มีเหตุการณ์ในอดีตที่

ก่อให้เกดิภาระผูกพันที่ท  าให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากร 

ข้อสรุป – กจิการไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสนิส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต ขาดทุนจากการ

ด าเนินงานในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามค านิยามของหน้ีสิน การคาดการณ์ขาดทุนจากการ

ด าเนินงานในอนาคตอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการเกิดการด้อยค่า 

– ดูบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

ตวัอย่างที ่2 สญัญาทีส่รา้งภาระ 

21ก.2  สัญญาที่สร้างภาระ หมายถึง สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซ่ึงต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ

จากสัญญาน้ัน ต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ภายใต้สัญญาสะท้อนถึงต้นทุนสุทธิที่ต ่าที่สุดเพ่ือให้สัญญา

สิ้นสุด ซ่ึงเป็นจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา และต้นทุนค่าชดเชยหรือ

ค่าปรับที่ต้องจ่ายเน่ืองจากการไม่ปฏบัิติตามสัญญา เช่น กิจการอาจมีภาระตามสัญญาภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานในการจ่ายค่าเช่าส าหรับสนิทรัพย์ที่เช่าซ่ึงไม่ได้ใช้งานแล้ว 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกดิจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน – กิจการมีภาระตามสัญญาที่

ต้องจ่ายช าระทรัพยากรซ่ึงกจิการจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ข้อสรุป – หากกิจการมีสัญญาที่สร้างภาระ กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปัจจุบันภายใต้

สญัญาเป็นประมาณการหน้ีสนิ  
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ตวัอย่างที ่3 การปรบัโครงสรา้ง 

21ก.3  การปรับโครงสร้าง คือ แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการ ซ่ึงท าให้

ขอบเขตในการด าเนินธุรกจิของกิจการ หรือลักษณะการด าเนินธุรกจิเกดิการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – การปรับโครงสร้างจะ

ก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมานได้กต่็อเมื่อกจิการได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)   กจิการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เป็นทางการอย่างละเอยีด ซ่ึงระบุถึงรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(1)  ธุรกจิหรือส่วนของธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 

(2)  สถานประกอบการหลักที่จะได้รับผลกระทบ 

(3)  สถานประกอบการ หน้าที่งาน และจ านวนพนักงานโดยประมาณที่จะได้รับค่าชดเชยจากการ

เลิกจ้าง  

(4)  รายจ่ายที่กจิการต้องรับภาระ และ 

(5)  เวลาที่จะมีการปฏบัิติตามแผนการปรับโครงสร้าง และ 

(ข)   กิจการท าให้ผู้ถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่า

กิจการจะด าเนินการปรับโครงสร้างโดยเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือโดยการ

ประกาศลักษณะหลักของแผนน้ันให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ 

ข้อสรุป – กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับต้นทุนการปรับโครงสร้างต่อเมื่อกิจการมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันที่รายงานว่าจะด าเนินการการปรับโครงสร้าง 

ตวัอย่างที ่4 การรบัประกนัสินคา้ 

21ก.4  ผู้ผลิตได้ให้การรับประกันสินค้าเมื่อขายสินค้าให้กับผู้ซ้ือสินค้า ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาขายผู้ผลิตจะ

รับผิดชอบสนิค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยการซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนสินค้าที่มีต าหนิภายในเวลา 3 ปี นับ

จากวันที่ขาย บนพ้ืนฐานประสบการณ์ของผู้ผลิต พบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  (น่าจะเกิดขึ้ น

มากกว่าไม่น่าเกดิขึ้น) ที่จะมีการเรียกร้องภายใต้การรับประกนัสนิค้า 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกดิจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน – เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน คือ การขายสนิค้าซ่ึงมีการรับประกนั ซ่ึงก่อให้เกดิภาระผูกพันตามกฎหมาย 

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายช าระ – มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ส าหรับ

การรับประกนัสนิค้าโดยรวม 

ข้อสรุป – กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการท าให้

สนิค้าอยู่ในสภาพดีภายใต้การรับประกนัสนิค้าที่ขายไปก่อนวันที่รายงาน 

ตัวอย่างการค านวณ 

ในปี 25X0 กจิการจ าหน่ายสนิค้ามูลค่า 1,000,000 บาท จากประสบการณ์ของกจิการระบุว่าร้อยละ 90 

ของสนิค้าที่ขายจะไม่ต้องได้รับการซ่อมแซม ร้อยละ 6 ของสนิค้าที่ขายต้องได้รับการซ่อมแซมที่ไม่ส าคัญ

ซ่ึงต้นทุนในการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ 30 ของราคาขาย และร้อยละ 4 ของสินค้าที่ขายต้องได้รับการ

ซ่อมแซมที่ส าคัญหรือเปล่ียนแทนซ่ึงต้นทุนในการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ 70 ของราคาขาย ดังน้ัน  
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มูลค่าที่คาดว่าจะเกดิข้ึนของต้นทุนการรับประกนัสนิค้า มีดังน้ี 

 

1,000,000 บาท x ร้อยละ 90 x 0  

1,000,000 บาท x ร้อยละ 6 x ร้อยละ 30  

1,000,000 บาท x ร้อยละ 4 x ร้อยละ 70  

รวม  

= 0 บาท 

= 18,000 บาท 

= 28,000 บาท 

= 46,000 บาท 

  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับประกนัการซ่อมแซมและการเปล่ียนแทนสินค้าที่ขายในปี คาดว่าจะต้องจ่าย ที่ร้อย

ละ 60 ในปี 25X1 ร้อยละ 30 ในปี 25X2 และร้อยละ 10 ในปี 25X3 25X0 ในแต่ละกรณี ณ วันสิ้น

งวด เน่ืองจากประมาณการกระแสเงินสดได้สะท้อนถึงความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่กิจการต้องจ่าย 

และสมมติว่าไม่มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอื่นใดที่ส่งผลกระทบอีก กิจการใช้อัตราคิดลดที่ปลอด

ความเสี่ยงซ่ึงอ้างอิงจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาเดียวกันกับกระแสเงินสดที่กิจการคาดการณ์จะต้อง

จ่าย (ร้อยละ 6 ส าหรับพันธบัตรอายุ 1 ปี และร้อยละ 7 ส าหรับพันธบัตรอายุ 2 ปี และ 3 ปี) ในการ

ค านวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าที่ขายในปี 25X0 

ณ วันสิ้นปี 25X0 สามารถแสดงได้ดังน้ี 

 

ปี  ประมาณการ 

เงินสดจ่าย 

(บาท) 

อตัราคิดลด อตัราส่วนคิดลด มูลค่าปัจจุบัน 

(บาท) 

1 ร้อยละ 60 x 

46,000 บาท 

27,600 ร้อยละ 6 0.9434 

(อตัราร้อยละ 6  

ส าหรับ 1 ปี) 

26,038 

2  ร้อยละ 30 x 

46,000 บาท 

13,800 ร้อยละ 7 0.8734 

(อตัราร้อยละ 7  

ส าหรับ 2 ปี) 

12,053 

3  ร้อยละ 10 x 

46,000 บาท 

4,600 ร้อยละ 7 0.8163 

(อตัราร้อยละ 7  

ส าหรับ 3 ปี) 

3,755 

รวม     41,846 

 

กจิการจะรับรู้ภาระผูกพันจากการรับประกนัสนิค้าจ านวน 41,846 บาท ณ วันสิ้นปี 25X0 ส าหรับสินค้า

ที่ขายในปี 25X0 

 

 

ตวัอย่างที ่5 นโยบายการคืนเงิน 
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21ก.5  ร้านค้าปลีกมีนโยบายที่จะคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า แม้ว่ากิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่

จะปฏบัิติดังกล่าว แต่นโยบายน้ันเป็นที่รู้กนัโดยทั่วไป 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน คือ การขายสินค้า ซ่ึงก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เน่ืองจากการปฏบัิติของร้านค้าสร้าง

ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กบัลูกค้าว่าร้านค้าจะจ่ายเงินคืน 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในการจ่ายช าระ – มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ส่วนหน่ึง

ของสนิค้าต้องมีการส่งคืนเพ่ือที่จะรับคืนเงิน 

ข้อสรุป – กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการที่ต้องจ่าย

คืนเงินให้กบัลูกค้า 

ตวัอย่างที่ 6 การปิดแผนก – โดยก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกิจการยงัไม่ไดป้ฏิบติัการใดๆ 

เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว 

21ก.6  ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 25X0 คณะกรรมการของกจิการตัดสนิใจที่จะปิดแผนกหน่ึงของกิจการ ก่อนวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X0) กิจการยังไม่ได้แจ้งการตัดสินใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

ทราบ และยังไม่ได้ปฏบัิติตามการตัดสนิใจนั้น 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – ข้อเทจ็จริงดังกล่าวถือว่ายัง

ไม่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน ดังน้ัน กจิการจึงยังไม่มีภาระผูกพัน 

ข้อสรุป – กจิการต้องไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสนิ  

ตวัอย่างที่ 7 การปิดแผนก – โดยก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดแ้จ้งและเริ่ม

ปฏิบติัการในเรือ่งดงักล่าวแลว้ 

21ก.7  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X0 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปิดแผนกผลิตสินค้าประเภทหน่ึง ณ 

วันที่ 20 ธนัวาคม 25X0 คณะกรรมการได้ตกลงกนัถึงแผนการปิดแผนกในรายละเอียด คณะกรรมการได้

ส่งจดหมายถึงลูกค้าเพ่ือเตือนลูกค้าให้จัดหาสนิค้าจากแหล่งทางเลือกอื่น และกิจการได้แจ้งให้พนักงานใน

แผนกที่ถูกปิดทราบถึงแรงงานส่วนเกนิ 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกดิจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน – เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน คือ การแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปิดแผนก ซ่ึงก่อให้เกิดภาระผูกพันจาก

การอนุมานนับจากวันที่แจ้ง เพราะท าให้ผู้ได้รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่า

แผนกน้ันจะถูกปิด 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในการจ่ายช าระ – มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ข้อสรุป – กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 ด้วยจ านวนประมาณการที่ดี

ที่สดุของต้นทุนที่เกดิข้ึนในการปิดแผนกน้ัน ณ วันที่รายงาน 

 

ตวัอย่างที ่8 การอบรมพนกังานซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงระบบภาษีเงินได ้
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21ก.8  รัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงระบบภาษีเงินได้ ท าให้กิจการที่อยู่ในส่วนงานที่ให้บริการทางการเงิน

จ าเป็นต้องอบรมพนักงานในส่วนบริหารและการขายจ านวนมาก เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดทางภาษีได้อย่างต่อเน่ือง กจิการยังไม่ได้อบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – การเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ภาษีไม่ได้ก่อให้เกดิภาระผูกพันแก่กจิการในการอบรมพนักงาน เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันส าหรับ

การรับรู้ประมาณการหน้ีสนิ (การอบรมพนักงาน) ยังไม่เกดิขึ้น 

ข้อสรุป – กจิการต้องไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสนิ 

ตวัอย่างที ่9 คดีอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาล 

21ก.9 ลูกค้ารายหน่ึงได้ด าเนินการฟ้องร้องบริษัท ก. ส าหรับความเสยีหายที่ได้รับจากการบาดเจบ็เน่ืองจากการ

ใช้สินค้าที่จ าหน่ายโดยบริษัท ก. บริษัท ก. ปฏิเสธความรับผิดชอบเน่ืองจากลูกค้ารายน้ันไม่ได้ปฏิบัติ

ตามวิธีการใช้สินค้า จนถึงวันที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 25X1 ทนายความของกจิการให้ความเหน็ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ต้องรับ

ผิด อย่างไรกต็าม เม่ือกิจการจัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 ทนายความของ

กจิการให้ความเหน็จากความคืบหน้าของคดีว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการต้องรับผิด 

(ก)  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – เมื่อพิจารณาบน

หลักการจากหลักฐานที่มีอยู่เม่ือมีการอนุมัติงบการเงิน ไม่มีภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต  

ข้อสรุป – กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสิน รายการดังกล่าวให้เปิดเผยเป็นหน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึน เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้   

(ข)  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน – เมื่อพิจารณาบน

หลักการจากหลักฐานที่มีอยู่ กจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน คือ 

การจ าหน่ายสนิค้าให้แก่ลูกค้า 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในการจ่ายช าระ – มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ข้อสรุป – กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 ด้วยจ านวนประมาณ

การที่ดีที่สุดของจ านวนที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน และรับรู้ค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดส าหรับปี 25X1 เน่ืองจากเมื่อพิจารณาบน

หลักการจากหลักฐานที่มีอยู่เม่ือมีการอนุมัติงบการเงินปี 25X1 ยังไม่ควรมีการรับรู้ประมาณการ

หน้ีสนิ ณ เวลาน้ัน 
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บทที ่22 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ  

ขอบเขตของบทนี้  

22.1    บทน้ีกล่าวถึงหลักการส าหรับการจัดประเภทเครือ่งมือทางการเงินเป็นหนี้ สินหรือส่วนของเจา้ของ และ

กล่าวถึงการบัญชีส าหรับตราสารทุนที่ออกให้บุคคลหรือกิจการอื่นซ่ึงอยู่ในฐานะของผู้ลงทุนในตราสาร

ทุน (กล่าวคือ ในฐานะของเจา้ของ) บทที่ 26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์กล่าวถึงการบัญชีส าหรับ

รายการซ่ึงกิจการได้รับสินค้าหรือบริการ (รวมถึงบริการจากพนักงาน) จากพนักงานและผู้ขายอื่นซ่ึงมี

บทบาทตามความสามารถเป็นผู้ขายสินค้าและบริการ เพ่ือแลกกับสิ่งตอบแทนที่เป็นตราสารทุนของ

กจิการ (รวมถึงหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) 

22.2    บทน้ีให้ถือปฏบัิติเม่ือกจิการท าการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้  

(ก) ส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ซ่ึงให้ปฏบัิติตามบทที่ 9 งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ บทที่ 14 เงินลงทนุในบริษทัร่วม หรือ บทที่ 15 เงินลงทนุในการร่วมคา้ 

(ข) สทิธิและภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ซ่ึงให้ปฏิบัติตามบท

ที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

(ค)  สัญญาส าหรับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ (ดูบทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่า

ความนิยม) ข้อยกเว้นนี้ ให้ถือปฏบัิติกบัผู้ซ้ือเทา่นั้น 

(ง)  เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญาและภาระผูกพันภายใต้รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ซ่ึงให้

ปฏบัิติตามบทที่ 26 ยกเว้นย่อหน้าที่ 22.3 ถึง 22.6 ซ่ึงต้องถือปฏบัิติกับหุน้ทุนซ้ือคืนที่ซ้ือ ขาย 

ออก หรือ ยกเลิกตามโครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงาน โครงการให้พนักงานซ้ือหุ้น และ

ขอ้ตกลงอื่นๆ ในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจดัประเภทของเครือ่งมือทางการเงินทีเ่ป็นหนี้ สินหรือส่วนของเจา้ของ 

22.3    ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรพัยข์องกิจการหลังจากหักหน้ีสินทั้งสิ้นออกแล้ว 

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต โดยการช าระภาระ

ผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่วนของเจ้าของรวมถึง

เงินลงทุนโดยเจา้ของกจิการบวกส่วนเพ่ิมของเงินลงทุนเหล่าน้ันที่ได้รับผ่านการด าเนินงานที่มีก าไร และ

สะสมไว้ส าหรับใช้ในการด าเนินงานของกิจการ หักด้วยส่วนที่ลดลงในเงินลงทุนของเจ้าของที่เป็นผลมา

จากการด าเนินงานที่ไม่มีก าไร และการจ่ายให้เจ้าของ 

22.3ก กจิการต้องจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหนี้ สินทางการเงินหรือเป็นส่วนของเจ้าของให้สอดคล้อง

กับเน้ือหาในข้อตกลงตามสัญญา ไม่เพียงแต่รูปแบบทางกฎหมายและต้องสอดคล้องกับค านิยามของ

หน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน เว้นแต่ในกรณีที่กิจการมีสิทธิที่ไม่มีเง่ือนไขที่จะหลีกเล่ียงการส่งมอบ

เงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นที่จะช าระภาระผูกพันตามสัญญา ภาระผูกพันมีคุณสมบัติตรงตาม

ค านิยามของหน้ีสนิทางการเงิน และมีการจัดประเภทไว้เช่นกัน เว้นแต่ตราสารเหล่าน้ันมีการจัดประเภท
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เป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 22.4 

22.4    เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดที่เป็นไปตามค านิยามของหนี้ สินได้รับการจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นแสดงถึงส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์สุทธขิองกจิการ 

(ก)  ตราสารที่มีสิทธิที่จะขาย หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิผู้ถือครองในการขายตราสาร

ดังกล่าวคืนแก่ผู้ออกเพ่ือแลกกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือตราสารที่การไถ่ถอน

หรือซ้ือคืนโดยผู้ออกเป็นไปโดยอตัโนมัติเม่ือมีเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเกิดข้ึน หรือเม่ือผู้

ถือครองตราสารเสียชีวิตหรือครบอายุ ตราสารที่มีสิทธิที่จะขายซ่ึงมีคุณสมบัติเข้าเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้ จะถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน 

(1)    ให้สิทธิผู้ถือครองในส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนในกรณีที่มีการช าระ

บัญชีของกิจการ สินทรัพย์สุทธิของกิจการ คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังจากหักสิทธิเรียกร้อง

บนสนิทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมด 

(2)   เป็นตราสารประเภทที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารประเภทอื่นทั้งหมด 

(3)   เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดในกลุ่มของตราสารที่ด้อยสทิธกิว่ากลุ่มของตราสารประเภทอื่น

ทั้งหมดที่มีลักษณะเหมือนกนั 

(4)   นอกเหนือจากภาระผูกพันตามสญัญาของผู้ออกที่ต้องซ้ือคืนหรือไถ่ถอนตราสารดังกล่าวโดย

เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ตราสารดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่ง

มอบเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นกับบุคคลหรือกิจการอื่น หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้กิจการ

เสยีประโยชน์  และต้องไม่ใช่สญัญาที่จะหรืออาจจะช าระด้วยตราสารทุนของกจิการ 

(5)   กระแสเงินสดโดยประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารตลอดอายุของตราสารน้ันโดยมาก

ขึ้นอยู่กับก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้ หรือการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของกิจการทั้งที่ รับรู้และยังไม่รับรู้ตลอดอายุของ 

ตราสารน้ัน (ไม่รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ต่อตราสาร) 

(ข)  ตราสาร หรือส่วนของตราสารซ่ึงด้อยสิทธิกว่าตราสารประเภทอื่นทั้งหมด ให้จัดประเภทเป็นส่วน

ของเจ้าของ หากตราสารดังกล่าวท าให้กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์

สทุธขิองกจิการตามสดัส่วนให้แก่บุคคลหรือกจิการอื่นในกรณีที่มีการช าระบัญชีเทา่น้ัน 

22.5    ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของตราสารที่จัดประเภทเป็นหน้ีสนิแทนที่จะเป็นส่วนของเจ้าของ  

(ก)    ตราสารจะได้รับการจัดประเภทเป็นหน้ีสิน หากมีการก าหนดจ านวนที่สูงที่สุดในการจ่ายสินทรัพย์

สุทธิเพ่ือช าระคืนหน้ีสินน้ันเมื่อมีการช าระบัญชี (ก าหนดเพดานสูงสุดไว้) เช่น หากในการช าระ

บัญชี ผู้ถือครองตราสารจะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน แต่จ านวนน้ีจ ากัดอยู่เพียง

เพดาน และส่วนเกินในสินทรัพย์สุทธิจากเพดานน้ีจะจ่ายให้กับองค์กรการกุศลหรือรัฐบาล ตรา

สารน้ีไม่ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 

(ข)   ตราสารที่มีสิทธิที่จะขายจะจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ หากผู้ถือครองได้รับส่วนแบ่งใน

สินทรัพย์สุทธิของกิจการซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามสัดส่วนเมื่อ

สทิธขิายคืนถูกใช้สทิธ ิอย่างไรกต็าม หากผู้ถือครองมีสทิธใินจ านวนที่วัดมูลค่าด้วยเกณฑ์อื่น (เช่น 
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หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในท้องถิ่น) ตราสารจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสนิ 

(ค)  ตราสารจะได้รับการจัดประเภทเป็นหน้ีสิน หากตราสารดังกล่าวท าให้กิจการมีภาระผูกพันในการ

จ่ายช าระให้กบัผู้ถือครองก่อนการช าระบัญชี เช่น เงินปันผลที่บังคับต้องจ่าย 

(ง)  ตราสารที่มีสิทธิที่จะขายที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกจัด

ประเภทเป็นหน้ีสนิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ 

(จ)   หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงบังคับไถ่ถอนโดยกิจการที่ออกหุ้นด้วยจ านวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบ

จ านวนได้ ณ วันที่ที่แน่นอนหรือวันที่ในอนาคตที่สามารถทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้

ถือครองในการเรียกร้องให้ผู้ออกไถ่ถอนหุ้น ณ หรือหลังวันที่ที่ก  าหนดไว้ด้วยจ านวนเงินที่แน่นอน

หรือที่สามารถทราบจ านวนได้ ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

22.6  หุ้นของสมาชิกสหกรณ์และตราสารที่คล้ายคลึงกนัถือเป็นส่วนของเจ้าของหาก 

(ก)   กจิการมีสทิธใินการปฏเิสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ  

(ข)   กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือ กฎบัตรที่ควบคุมอยู่ของท้องถิ่นห้ามไม่ให้มีการไถ่ถอนไม่ว่ากรณีใดๆ 

การออกหุน้หรือตราสารทุนอื่นครั้งแรก 

22.7  กจิการต้องรับรู้การออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่นเป็นส่วนของเจ้าของเมื่อกิจการออกตราสารเหล่าน้ัน และ

บุคคลหรือกจิการอื่นมีภาระผูกพันที่ต้องให้เงินสดหรือทรัพยากรอื่นแก่กจิการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัตราสาร

ดังกล่าว 

(ก)  หากตราสารทุนออกก่อนที่กจิการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรอื่น กิจการต้องแสดงจ านวนลูกหน้ี

โดยหักกลบกบัส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ โดยไม่แสดงเป็นสนิทรัพย์ 

(ข)  หากกจิการได้รับเงินสดหรือทรัพยากรอื่นก่อนการออกตราสารทุน และเงินสดหรือทรัพยากรอื่นที่

ได้รับแล้วน้ันไม่สามารถถูกเรียกคืน กิจการต้องรับรู้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมตามจ านวนของสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับ และ 

(ค)  เมื่อตราสารทุนได้ถูกจองไว้แต่ยังไม่ได้ออก และกิจการยังไม่ได้รับเงินสดหรือทรัพยากรอื่น 

กจิการต้องไม่รับรู้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมข้ึน 

22.8    กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุน นอกเหนือจากที่ได้ออกเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจหรือการบันทึก

บัญชีตามย่อหน้าที่ 22.15ก ถึง 22.15ข ด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินสดหรือทรัพยากรอื่นที่ได้รับหรือค้าง

รับ สุทธิด้วยตน้ทุนการท ารายการ หากมีการเล่ือนการจ่ายช าระเงินออกไปและมูลค่าของเงินตามเวลามี

สาระส าคญั การวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกต้องวัดจากเกณฑ์มูลค่าปัจจุบนั 

22.9    กิจการต้องบันทึกต้นทุนการท ารายการของรายการในส่วนของเจ้าของเป็นส่วนหักออกจากส่วนของ

เจ้าของ ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัต้นทุนการท ารายการต้องบันทกึบัญชีตามบทที่ 29 ภาษีเงินได้ 

 

22.10  ส่วนของเจ้าของที่เพ่ิมข้ึนจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่นจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างไรน้ัน

ถูกก าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาที่ตราไว้ (หรือจ านวนที่ระบุไว้อื่น) ของหุ้นและจ านวนที่

จ่ายช าระเกนิจากราคาที่ตราไว้อาจแสดงแยกต่างหาก 
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การขายสิทธิเลือก สิทธิและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

22.11  กิจการต้องถือปฏิบัติตามหลักการในย่อหน้าที่ 22.7 ถึง 22.10 กับตราสารทุนที่ออกโดยการขายสิทธิ

เลือก สทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ และตราสารทุนที่คล้ายคลึงกนั 

การใหหุ้น้ปันผลหรือการใหหุ้น้โบนสั และการแตกหุน้ 

22.12  การให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัส (บางคร้ังหมายถึงการจ่ายปันผลด้วยหุ้น) คือ  การออกหุ้นใหม่

ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ เช่น กิจการอาจให้หุ้นปันผลหรือหุ้นโบนัสแก่ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

ส าหรับทุกๆ 5 หุ้นที่ถืออยู่ การแตกหุ้น (บางคร้ังหมายถึงการแตกจ านวนหุ้น (Stock split)) คือ การ

แบ่งหุ้นที่กจิการมีอยู่ให้เป็นหลายๆ หุ้น เช่น ในการแตกหุ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจได้รับหุ้นเพ่ิมขึ้นหน่ึง

หุ้นส าหรับทุกๆ หุ้นที่ถืออยู่ ในบางกรณี หุ้นที่คงค้างมาก่อนหน้าน้ีอาจถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยหุ้นใหม่ 

การให้หุ้นปันผลและการให้หุ้นโบนัส และการแตกหุ้นไม่ได้เปล่ียนส่วนของเจ้าของรวม กิจการต้อง

เปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการภายในส่วนของเจ้าของตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตราสารหนี้ แปลงสภาพหรือเครือ่งมือทางการเงินแบบผสมทีค่ลา้ยคลึงกนั 

22.13  ในการออกตราสารหน้ีแปลงสภาพหรือ เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่คล้ายคลึงกันซ่ึงมีทั้ ง

องค์ประกอบของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของน้ัน กิจการต้องปันส่วนจ านวนเงินระหว่างองค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิ และองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ ในการปันส่วน กจิการต้องก าหนดจ านวนขององค์ประกอบ

ที่เป็นหน้ีสินด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มีคุณสมบัติในการแปลงสภาพ หรือไม่มี

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของที่คล้ายคลึงกันมาเกี่ยวข้องก่อน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าที่คงเหลืออยู่

เป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ ต้นทุนการท ารายการต้องถูกปันส่วนระหว่างองค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิและองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของโดยใช้มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ ์

22.14  กจิการต้องไม่เปล่ียนแปลงการปันส่วนในงวดต่อมา 

22.15  ในงวดหลังจากที่ตราสารได้ออกไปแล้ว กจิการต้องบันทกึองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ ดังน้ี 

(ก) ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 11 เครือ่งทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน ถ้าองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินมีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 11.9 ในกรณีน้ีกิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างองค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสินและจ านวนเงินต้นค้างจ่าย ณ วันครบก าหนดอายุเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเพ่ิมเติมโดยใช้วิธี

ดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริงอย่างเป็นระบบ (ดูย่อหน้าที่ 11.15 ถึง 11.20)  

(ข) ตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงินอื่น ถ้าองค์ประกอบที่เป็น

หน้ีสนิไม่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 11.9 

การยกเลิกหนี้ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

22.15ก กิจการที่อาจเจรจาเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงินกับเจ้าหน้ีของกิจการกับผลที่กิจการยกเลิกหน้ีสิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ี การออกตราสารทุนถือเป็นสิ่งตอบแทนตามย่อ

หน้าที่ 11.38 กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่า
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ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกินไป ตราสารทุนต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่ยกเลิกไป กิจการ

ต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของหน้ีสินทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 11.36 ถึง 11.38 

22.15ข ถ้าส่วนหน่ึงของการพิจารณาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปล่ียนเง่ือนไขของส่วนที่เหลือของหน้ีสิน 

กจิการต้องจัดสรรการพิจารณาจ่ายเงินระหว่างส่วนหน่ึงของหน้ีสินที่ยกเลิกและส่วนหน่ึงที่ยังคงเหลืออยู่

การจัดสรรน้ีต้องท าบนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล หากหน้ีสินที่คงเหลือได้รับการแก้ไขอย่างมี

นัยส าคัญ กจิการต้องบันทกึบัญชีส าหรับการปรับเปล่ียนการยกเลิกของหน้ีสินเดิม และการรบัรูร้ายการ

ของหน้ีสนิใหม่ตามย่อหน้าที่ 11.37 

22.15ค กจิการต้องไม่ปฏบัิติตตามย่อหน้าที่ 22.15ก ถึง 22.15ข กบัการท าธุรกรรมในสถานการณ์ต่อไปนี้  

(ก) เจ้าหน้ีเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมและท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

(ข) เจ้าหน้ีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยบุคคลหรือกิจการเดียวกันทั้งแห่งเดียวหรือหลาย

แห่งก่อนหรือหลังการท าธุรกรรมและเน้ือหาของรายการรวมถึงการจ่ายส่วนเจ้าของหรือการโอน

ให้กบักจิการ หรือ 

(ค) ยกเลิกหน้ีสนิทางการเงินด้วยการออกตราสารทุนที่เป็นไปตามข้อตกลงเดิมของหน้ีสินทางการเงิน

(ดูย่อหน้าที่ 22.13  ถึง 22.15) 

หุน้ทุนซ้ือคืน 

22.16  หุน้ทุนซ้ือคืน คือ ตราสารทุนของกิจการที่ได้ออกไปแล้วและต่อมาได้ถูกซ้ือคืนโดยกิจการ กิจการต้องหัก

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายออกไปส าหรับหุ้นทุนซ้ือคืนออกจากส่วนของเจ้าของ กิจการต้องไม่

บันทกึผลก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือ ขาย ออก หรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนในก าไรหรือขาดทุน 

การจ่ายคืนใหก้บัเจา้ของ 

22.17  กิจการต้องลดส่วนของเจ้าของลงด้วยจ านวนที่จ่ายคืนให้กับเจ้าของ (ผู้ถือครองตราสารทุนของกิจการ) 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกบัการจ่ายคืนให้กบัเจ้าของต้องบันทกึบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 29  

22.18  บางคร้ัง กิจการจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดคืนให้แก่เจ้าของ (“การจ่ายคืนที่ไม่ใช่เงินสด”) เมื่อกิจการ

ประกาศการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวและมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้กับเจ้าของ 

กจิการต้องรับรู้หน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะจ่าย เว้นแต่

เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 22.18ก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด และ ณ วันที่จ่ายช าระ 

กิจการต้องสอบทานและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลค้างจ่ายเพ่ือให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะจ่าย โดยจ านวนที่เปล่ียนแปลงไปให้รับรู้ในส่วนของเจ้าของเป็นส่วน

ปรับปรุงกับจ านวนผลตอบแทนที่จะจ่าย เมื่อกิจการจ่ายช าระเงินปันผลค้างจ่าย กิจการต้องรับรู้ในก าไร

หรือขาดทุนส าหรับผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายคืนและมูลค่าตามบัญชีของเงิน

ปันผลค้างจ่าย 
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22.18ก ถ้ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายคืนไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไป หน้ีสินต้องวัดด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ่ายคืน ถ้าก่อนที่จะมีการ

ช าระ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายคืนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือโดยปราศจากต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไป หน้ีสินต้องวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ที่มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ

มูลค่าที่จ่ายคืนและให้บันทกึบัญชีตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22.18  

22.18ข ย่อหน้าที่ 22.18 ถึง 22.18ก ไม่สามารถน ามาปฏบัิติได้ส าหรับการจ่ายคืนของทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสดที่

ถูกควบคุมโดยสุดท้าย จากบุคคลหรือกิจการเดียวกันทั้งแห่งเดียวหรือหลายแห่งก่อนและหลังจากการ

จ่ายคืน การยกเว้นน้ีน ามาปฏิบัติใช้เฉพาะกิจการ แต่ละกิจการและงบการเงินรวมของกิจการที่ท  าการ

จ่ายคืน 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม และรายการของหุน้ในบริษทัย่อยทีน่ ามาจัดท างบการเงินรวม 

22.19  ในงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะถูกรวมอยู่ในส่วน

ของเจ้าของ กิจการต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมของบริษทัใหญ่ในบริษัท

ย่อยที่มิได้ส่งผลให้สูญเสียอ านาจการควบคุมเป็นรายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะของผู้เป็นเจ้าของ 

ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมต้องถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนการ

เปล่ียนแปลงในส่วนได้เสยีของบริษัทใหญ่ในสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย ผลต่างใดๆ ระหว่างจ านวนซ่ึง

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้ถูกปรับปรุงและมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับ (ถ้ามี) 

ต้องรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ และแบ่งปันให้กบัผู้ถือตราสารทุนของบริษัทใหญ่ กิจการต้องไม่รับรู้

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี นอกจากน้ี กิจการต้องไม่รับรู้การเปล่ียนแปลงใดๆ ใน

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ (รวมถึงค่าความนยิม) หรือหน้ีสนิที่เป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

การเปิดเผยขอ้มูล 

22.20 ถ้ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายคืนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 22.18 ถึง 22.18ก ไม่สามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงและเหตุผลว่าท าไม การวัดมูลค่ายุติธรรมที่น่าเช่ือถือจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือความพยายาม

ที่มากเกนิไป 
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ภาคผนวกบทที ่22  

ตวัอย่างการบนัทึกบญัชีตราสารหนี้ แปลงสภาพส าหรบัผูอ้อกตราสาร 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของบทที ่22 ภาคผนวกน้ีไดใ้หแ้นวทางในการ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของย่อหนา้ที ่22.13 ถึง 22.15 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25X5 กจิการได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 500 หุ้น หุ้นกู้ดังกล่าวถูกจ าหน่ายด้วยมูลค่าที่

ตราไว้ที่ 100 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี โดยไม่มีต้นทุนการท ารายการ จ านวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้นจากการจ าหน่าย

คือ 50,000 บาท ดอกเบ้ียจะจ่ายทุกสิ้นปีด้วยอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ 1 หุ้น

เป็นหุ้นสามัญได้ 25 หุ้น ณ เวลาใดกไ็ด้จนกว่าจะถึงวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว หน้ีที่

คล้ายคลึงกนัที่ไม่มีสทิธแิปลงสภาพมีอตัราดอกเบ้ียในตลาดอยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี  

เมื่อมีการออกตราสาร องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินต้องวัดมูลค่าก่อน และผลต่างระหว่างจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ

จากการออก (ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารทั้งจ านวน) และมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินจะ

ถูกบันทกึเข้าองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินค านวณจากการหา

มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 6 การค านวณและรายการปรับปรุงได้ถูกแสดงด้านล่าง 

 

 บาท 

จ านวนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ (ก) 50,000 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้นเมื่อสิ้นสดุ 5 ปี (ดูการค านวณด้านล่าง) 37,363 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายทุกสิ้นปีเป็นเวลา 5 ปี 8,425 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสนิ ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ (ข) 45,788 

ส่วนที่เหลือ ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ (ก) – (ข) 4,212 

 

ผู้ออกหุ้นกู้บันทกึบัญชีเม่ือออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 25X5 ดังน้ี 

เดบิต  เงินสด      50,000  บาท 

 เครดิต หน้ีสนิทางการเงิน – หุ้นกู้แปลงสภาพ   45,788  บาท 

 เครดิต ส่วนของเจ้าของ        4,212  บาท 

 

จ านวน 4,212 บาท เป็นส่วนลดจากการออกหุ้นกู้ ดังน้ัน ในการบันทึกบัญชีสามารถแสดงเป็นยอดขั้นต้น 

ทั้งจ านวนได้ดังน้ี 

เดบิต  เงินสด      50,000  บาท 

เดบิต ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้      4,212 บาท 

 เครดิต หน้ีสนิทางการเงิน – หุ้นกู้แปลงสภาพ   50,000  บาท 

 เครดิต ส่วนของเจ้าของ        4,212  บาท 
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หลังจากออกหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตามตารางดังน้ี 

 (ก) 

ดอกเบี้ ยจ่าย 

(บาท) 

(ข) 

รวมค่าใชจ่้าย

ดอกเบี้ ย 

(บาท) = 

รอ้ยละ6 x (จ) 

(ค) 

ส่วนลดมูลค่า หุน้

กูต้ดัจ าหน่าย 

(บาท) =  

(ข) – (ก) 

(ง) 

ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้

(บาท) =  

(ง) – (ค) 

(จ) 

หนี้ สินสุทธิ 

(บาท) = 

50,000-

(ง) 

1/1/25X5    4,212 45,788 

31/12/25X5 2,000 2,747 747 3,465  46,535 

31/12/25X6 2,000 2,792  792 2,673  47,327 

31/12/25X7 2,000 2,840  840 1,833  48,167 

31/12/25X8 2,000 2,890  890    943  49,057 

31/12/25X9 2,000 2,943  943        0 50,000 

รวม 10,000 14,212 4,212   

ณ สิ้นปี 25X5 ผู้ออกตราสารจะบันทกึบัญชีดังน้ี 

เดบิต  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย     2,747  บาท 

 เครดิต ส่วนลดหุ้นกู้          747  บาท 

 เครดิต เงินสด         2,000  บาท 

การค านวณ 

มลูค่าปัจจบุนัของเงินตน้จ านวน 50,000 บาท ทีร่อ้ยละ 6 

50,000 บาท/(1.06)
5
 = 37,363 บาท 

มลูค่าปัจจบุนัของดอกเบ้ียรายปีจ านวน 2,000 บาท (= 50,000 บาท x รอ้ยละ 4) จา่ยคืนทกุสิ้นปีเป็นเวลา 5 ปี 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียประจ าปีจ านวน 2,000 บาท คือ เงินรายปี ซ่ึงหมายถึง กระแสของเงินสดในแต่ละงวด (C) ที่

ระบุจ านวนงวด (n) ในการจ่ายช าระไว้ โดยต้องจ่ายช าระต้ังแต่งวดที่ 1 จนถึง งวดที่ n จ านวนที่จ่ายช าระใน

อนาคตจะถูกคิดลดโดยอตัราดอกเบี้ ยต่องวด (i) โดยใช้สูตรการค านวณดังน้ี เพ่ือค านวณหามูลค่าปัจจุบันของเงิน

รายปีดังกล่าว 

 

ดังน้ัน มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจ านวน 2,000 บาท คือ  

(2,000 บาท/.06) x [1 – [(1/1.06)
5
] = 8,425 บาท 
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จ านวนนี้ เทยีบเทา่กบัผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระเงิน 2,000 บาทในแต่ละงวดจ านวน 5 งวด ดังน้ี 

 บาท 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ียจ่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X5 = 2,000/1.06 1,887 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ียจ่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X6 = 2,000/1.06
2
 1,780 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ียจ่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X7 = 2,000/1.06
3
 1,679 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ ยจ่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X8 = 2,000/1.06
4
 1,584 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ียจ่าย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X9 = 2,000/1.06
5
 1,495 

รวม 8,425 

อกีวิธหีน่ึงในการค านวณมูลค่าปัจจุบันนี้  คือ การใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ได้รับปลายงวดจ านวน 5 งวด 

อตัราดอกเบี้ ยร้อยละ 6 ต่องวด (ตารางดังกล่าวสามารถหาได้ทั่วไปในอินเทอร์เนต็) ตัวคูณมูลค่าปัจจุบันดังกล่าว 

คือ 4.2124 การคูณตัวเลขน้ีด้วยเงินจ่ายประจ าปีจ านวน 2,000 บาท จะได้มูลค่าปัจจุบันคือ 8,425 บาท 
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บทที ่23 

รายได ้

ขอบเขตของบทนี้  

23.1 บทน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับรายไดท้ี่เกดิข้ึนจากรายการหรือเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

(ก) การขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าที่กจิการผลิตเพ่ือวัตถุประสงค์ในการขาย หรือสินค้าที่ซ้ือมาเพ่ือ

ขายต่อ) 

(ข) การให้บริการ 

(ค) สญัญาก่อสรา้งที่กจิการเป็นผู้รับเหมา และ 

(ง) การให้ผู้อื่นใช้สินทรพัยข์องกจิการซ่ึงก่อให้เกดิรายได้ในรูปของดอกเบ้ีย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล 

23.2 รายได้หรือรายไดอ้ื่นซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์ต่อไปน้ีซ่ึงได้มีวิธีปฏิบัติก าหนดไว้ในบทอื่นใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

(ก) สญัญาเช่า (ดูบทที่ 20 สญัญาเช่า) 

(ข) เงินปันผลและรายได้อื่นซ่ึงเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสีย (ดูบทที่ 14 เงินลงทุน

ในบริษทัร่วม และบทที่ 15 เงินลงทนุในการร่วมคา้) 

(ค) การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน หรือ การ

จ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว (ดูบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขัน้

พ้ืนฐาน และบทที่ 12 ประเดน็เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น) 

(ง)   การเป ล่ียนแปลงในมูลค่า ยุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ( ดูบทที่  16 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ) 

(จ) การรับรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพที่

เกี่ยวข้องกบักิจกรรมทางการเกษตร (ดูบทที่ 34 กิจกรรมทีมี่ลกัษณะเฉพาะ) และ 

(ฉ)   การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเม่ือเร่ิมแรก (ดูบทที่ 34) 

การวดัมูลค่าของรายได ้

23.3 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ มูลค่ายุติธรรม

ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจ านวนส่วนลดการค้า ส่วนลดการจ่ายช าระเงินทันที และ

ส่วนลดตามปริมาณซ้ือที่กจิการก าหนด 

23.4 กิจการต้องรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการได้รับหรือพึงรับเพ่ือกิจการเท่าน้ัน 

กิจการต้องไม่รวมจ านวนเงินที่กิจการเรียกเกบ็แทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีขาย ภาษีสินค้าและบริการ 

และภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นรายได้ของกจิการ ในความสมัพันธ์ที่เป็นลักษณะตัวแทน กิจการ (ตัวแทน) ต้อง

รวมเฉพาะค่านายหน้าเป็นรายได้ของกิจการ จ านวนเงินที่ตัวแทนเรียกเกบ็แทนตัวการไม่ถือเป็นรายได้

ของกจิการ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  137 

การขยายก าหนดการช าระเงิน 

23.5 หากกิจการได้รับการขยายระยะเวลาการรับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดออกไป และรายการ

ดังกล่าวถือเป็นผลจากการให้สนิเช่ือ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนคือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนทั้งสิ้นที่

จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยที่ก าหนดข้ึน รายการที่เป็นการให้สินเช่ือดังกล่าวอาจเกิด

จากกิจการอาจให้สินเช่ือแก่ผู้ซ้ือโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตั๋วเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียต ่ากว่าอัตรา

ดอกเบี้ ยในตลาดจากผู้ซ้ือเป็นสิ่งตอบแทนจากการขายสนิค้า อตัราดอกเบ้ียที่ก  าหนดข้ึนคืออัตราใดอัตรา

หน่ึงที่ก  าหนดได้ชัดเจนกว่าระหว่างอตัราดังต่อไปน้ี 

(ก) อัตราดอกเบ้ียที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเช่ือถือ

ใกล้เคียงกนั หรือ 

(ข)   อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดจ านวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคาเงิน

สดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ 

กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของจ านวนทั้งสิ้ นที่จะได้รับในอนาคตกับจ านวนเงินของ

ผลตอบแทนต้องรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 23.28 และ 23.29 และในบทที่ 11 

การแลกเปลีย่นสินคา้หรือบริการ 

23.6 กจิการต้องไม่รับรู้รายได้ส าหรับกรณีต่อไปนี้  

(ก)   เม่ือกจิการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกนั หรือ 

(ข) เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกันแต่เป็นรายการที่ขาดเน้ือหาเชิง

พาณิชย์ 

23.7 กจิการต้องรับรู้รายได้เม่ือกจิการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกันและเป็นรายการที่

มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ ในกรณีน้ีกจิการต้องวัดมูลค่าของรายการโดย 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน

สดที่มีการโอนระหว่างกนั 

(ข) หากจ านวนตามย่อหน้าที่ (ก) ไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าหรือบริการที่น าไปแลกปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอน

ระหว่างกนั หรือ 

(ค)   หากมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือสินค้าหรือบริการที่น าไปแลกไม่สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือ ให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าตามบญัชีของสินค้าหรือบริการที่น าไปแลกปรับปรุงด้วย

จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั 

เนื้ อหาของรายการบญัชีรายได ้

23.8 เกณฑ์การรับรู้รายได้ในบทน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแต่ละรายการ อย่างไรก็ตามกิจการน าเกณฑ์

การรับรู้รายได้มาปฏิบัติกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบัญชีเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาของ

รายการบัญชีน้ัน เช่น กิจการน าเกณฑ์การรับรู้รายได้มาปฏิบัติกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการ

บัญชี หากกจิการได้รวมค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจ านวนได้ไว้ในราคาขาย
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ของสินค้า ในทางกลับกัน กิจการต้องน าเกณฑ์การรับรู้รายได้มาใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีสองรายการ

หรือมากกว่าสองรายการพร้อมกัน เมื่อรายการบัญชีเหล่าน้ันสัมพันธ์กันจนท าให้ไม่สามารถเข้าใจถึง

ผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจการน า

เกณฑ์การรับรู้รายได้มาใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีสองรายการหรือมากกว่าสองรายการพร้อมกัน หาก

กิจการขายสินค้าและขณะเดียวกันได้ท าสัญญาแยกต่างหากที่จะซ้ือคืนสินค้าดังกล่าวในภายหลัง หาก

กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายการทั้งสองจะท าให้เน้ือหาของ

รายการบัญชีไม่สมบูรณ์ 

23.9 บางกรณี กิจการอาจให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการขายซ่ึงสามารถสะสมและ

น ามาใช้ได้ในอนาคตเพ่ือแลกสินค้าหรือบริการ หรือเพ่ือรับส่วนลดส าหรับสินค้าหรือบริการ ในกรณีน้ี 

กจิการต้องบันทกึบัญชีสทิธพิิเศษที่ให้แก่ลูกค้าเป็นรายการแยกต่างหากในการรับรู้ส่วนประกอบรายการ

ขายคร้ังแรกตามย่อหน้าที่ 23.8 กิจการต้องปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ

ส าหรับรายการคร้ังแรกระหว่างสิทธิพิเศษและส่วนประกอบอื่นของการขายน้ัน การปันส่วนสิ่งตอบแทน

ไปให้กบัสทิธพิิเศษต้องวัดมูลค่าโดยอ้างองิมูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษน้ัน น่ันคือมูลค่าที่สิทธิพิเศษน้ัน

สามารถขายแบบแยกต่างหากได้ 

การขายสินคา้ 

23.10 กจิการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ก)   กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ 

ผู้ซ้ือแล้ว 

(ข) กจิการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสนิค้าอย่างต่อเน่ืองในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือไม่ได้ควบคุม

สนิค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(ค)    กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

(ง)    มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากรายการบัญชีน้ัน และ 

(จ)    กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากรายการน้ันได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

23.11 กิจการต้องค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยทั่วไปการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดขึ้ นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายหรือโอนการ

ครอบครองสินค้าให้กับผู้ซ้ือ กรณีน้ี มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน ของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดขึ้ น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ทาง

กฎหมายหรือโอนการครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ 

 

23.12 กจิการไม่รับรู้รายได้หากกจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 

ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ถือว่ากิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น

เจ้าของสนิค้า เช่น 
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(ก) เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซ้ือซ่ึงกิจการต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

(ข)   เม่ือรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการข้ึนอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 

(ค) เม่ือสนิค้าที่ส่งไปมีเง่ือนไขในการติดต้ังและการติดต้ังน้ันเป็นส่วนที่มีนัยส าคัญของสญัญาซ่ึงกิจการ

ยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ และ 

(ง) เม่ือผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซ้ือตามเหตุผลที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขาย หรือผู้ซ้ือมีอ านาจ

ตัดสินใจบอกเลิกการซ้ือได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม และกิจการมีความไม่แน่นอนในความ

เป็นไปได้ที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ัน 

23.13 หากกจิการยังคงความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของ รายการบัญชีที่เกิดข้ึนถือว่าเป็นการขาย 

ให้กิจการรับรู้รายได้ เช่น ผู้ขายรับรู้รายได้ หากคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าไว้เพียงเพ่ือประโยชน์ในการเรียก

เกบ็เงินเมื่อครบก าหนด ในท านองเดียวกัน กิจการรับรู้รายได้หากกิจการตกลงที่จะคืนเงินให้ลูกค้าหาก

สนิค้ามีต าหนิ หรือลูกค้าไม่พอใจในสนิค้า และกจิการสามารถประมาณการรับคืนสนิค้าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในกรณีน้ี กิจการรับรู้ประมาณการหนี้ สินจากการคืนสินค้าตามข้อก าหนดในบทที่ 21 ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น 

การใหบ้ริการ 

23.14 เม่ือผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้

รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความส าเรจ็ของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน (บางกรณีอาจเรียกว่าวิธีอัตราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็) ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่าง

น่าเช่ือถือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)   กจิการสามารถวัดมูลค่ารายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

(ข)   มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน 

(ค) กิจการสามารถวัดขั้นความส าเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้อย่าง

น่าเช่ือถือ และ 

(ง) กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดข้ึนแล้วและต้นทุนที่จะเกิดข้ึนเพ่ือท าให้รายการบัญชีน้ัน

เสรจ็สมบูรณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ย่อหน้าที่ 23.21 ถึง 23.27 ได้ให้แนวปฏบัิติส าหรับวิธอีตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ 

23.15 หากกิจการไม่สามารถจ าแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากิจการ

สามารถใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความส าเร็จของบริการที่ให้ หากการให้บริการน้ัน

ประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความส าคัญกว่าการบริการอื่นๆ กจิการต้องไม่รับรู้รายได้จนกระทั่งการ

ให้บริการหลักน้ันได้ด าเนินการแล้ว 

23.16 หากกจิการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิจ านวนค่าใชจ่้ายที่รับรู้ไปแล้วซ่ึงคาดว่าจะได้รับคืน 
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สญัญาก่อสรา้ง 

23.17 เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ค่า

ก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามล าดับ โดยอ้างอิง

กับขั้นความส าเรจ็ของงานตามสัญญาก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (โดยปกติมักเรียกว่าวิธี

อัตราส่วนของงานที่ท  าเสร็จ) ประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาที่น่าเช่ือถือต้องอาศัยความน่าเช่ือถือ

ของการประมาณขั้นความส าเร็จของงาน ต้นทุนในอนาคต และความสามารถในการเกบ็เงิน ย่อหน้าที่ 

23.21 ถึง 23.27 ได้ให้แนวปฏบัิติส าหรับวิธอีัตราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ 

23.18 โดยปกติแล้วข้อก าหนดในบทน้ีใช้กบัสญัญาก่อสร้างแต่ละสญัญา อย่างไรกต็ามในบางสถานการณ์กิจการ

อาจจะจ าเป็นต้องใช้ข้อก าหนดในบทน้ีส าหรับส่วนประกอบที่สามารถระบุแยกออกมาได้ส าหรับสัญญา

ก่อสร้างสญัญาเดียว หรือกลุ่มสัญญาก่อสร้างหลายสัญญาเพ่ือที่จะสะท้อนถึงเน้ือหาสาระของสัญญาหรือ

กลุ่มของสญัญา 

23.19 เมื่อกจิการท าสญัญาเพ่ือก่อสร้างสนิทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสนิทรัพย์แต่ละรายการให้ถือเสมือน

ว่าได้มีการท าสญัญาก่อสร้างแยกจากกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)   สนิทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกนั 

(ข) สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากน้ัน กิจการผู้รับงานก่อสร้างและลูกค้า

สามารถยอมรับหรือปฏเิสธสญัญาส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ และ 

(ค)   ต้นทุนและรายได้ของสนิทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้ 

23.20 กิจการต้องปฏิบัติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็นสัญญาเดียว  ไม่ว่ากลุ่มสัญญาน้ันจะท ากับลูกค้า

เพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

(ก)   กลุ่มสญัญาหลายสญัญามีการต่อรองร่วมกนัในลักษณะของสญัญาชุดเดียวกนั 

(ข) สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมากจนท าให้สัญญาแต่ละสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการเดียวซ่ึงมีอตัราก าไรร่วมกนั และ 

(ค)   การปฏบัิติตามสญัญาทุกสญัญาเกดิขึ้นในเวลาเดียวกนั หรือเกดิขึ้นเป็นล าดับต่อเน่ืองกนั 

วิธีอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ 

23.21 วิธีน้ีใช้ในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ (ตามย่อหน้าที่ 23.14 ถึง 23.16) และรายได้จากสัญญา

ก่อสร้าง (ตามย่อหน้าที่ 23.17 ถึง 23.20) กิจการต้องทบทวน และอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงประมาณ

การรายได้ และต้นทุนส าหรับรายการการให้บริการหรือสญัญาก่อสร้าง 

 

23.22 กจิการต้องพิจารณาข้ันความส าเรจ็ของงานส าหรับรายการหรือสัญญาโดยใช้วิธีที่สามารถวัดผลของงานที่

ท  าได้อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงรวมถึงวิธเีหล่านี้  

(ก) อัตราส่วนของต้นทุนการที่เกิดข้ึนของงานที่ท  าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ

ก่อสร้างทั้งสิ้น ต้นทุนของงานที่ท  าจนถึงปัจจุบันไม่รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต 

เช่น ต้นทุนค่าวัสดุ หรือเงินจ่ายล่วงหน้า 

(ข) การส ารวจเน้ืองานที่ได้ท าแล้ว 
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(ค) การส ารวจอัตราส่วนของรายการการให้บริการ หรืองานก่อสร้างที่ท  าเสร็จกับงานทั้งหมดตาม

สญัญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามักไม่สะท้อนให้เหน็ถึงงานที่ท  าเสรจ็ 

23.23 กจิการต้องรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมในอนาคตส าหรับรายการการให้บริการ หรือสัญญาก่อสร้าง 

เช่น ต้นทุนค่าวัสดุ หรือเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นสินทรัพย์หากกิจการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

ต้นทุนเหล่านั้นจะได้รับคืน 

23.24 กรณีต้นทุนไม่มีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับคืน กจิการต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

23.25 เมื่อกจิการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ 

(ก) กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

ได้รับต้นทุนนั้นคืน และ 

(ข)   กจิการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิรายการ 

23.26 ส าหรับสัญญาก่อสร้างเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสูงกว่ารายได้ค่า

ก่อสร้างรวม กิจการต้องรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายทันที โดยกิจการต้องพิจารณา

ประมาณการหน้ีสนิส าหรับสญัญาทีส่รา้งภาระด้วย (ดูบทที่ 21) 

23.27 หากความสามารถในการเกบ็เงินจากจ านวนที่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ตามสัญญาไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่อกีต่อไป กจิการต้องรับรู้จ านวนที่ยังไม่ได้เกบ็เงินเป็นค่าใช้จ่าย โดยไม่รับรู้เป็นการปรับปรุง

กบัจ านวนรายได้ตามสญัญา 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

23.28 กจิการต้องรับรู้รายได้ในรูปดอกเบ้ีย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล ที่เกดิจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 23.29 เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน และ 

(ข) กจิการสามารถวัดมูลค่ารายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

23.29 รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล ต้องรับรู้ตามเกณฑต่์อไปนี้  

(ก) ดอกเบี้ ยต้องรับรู้ตามวิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 11.15 ถึง 11.20 

(ข)   ค่าสทิธต้ิองรับรู้ตามเกณฑค์งค้างซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และ 

(ค)   เงินปันผลต้องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสทิธไิด้รับเงินปันผล 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปส าหรบัรายได ้

23.30 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) นโยบายการบญัชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ ซ่ึงรวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จของรายการ

บัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการ และ 

(ข) จ านวนรายได้แต่ละประเภทที่รับรู้ระหว่างงวดโดยแสดงแยกเป็นแต่ละประเภทซ่ึงรวมถึงรายการ
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ต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(1) การขายสนิค้า 

(2) การให้บริการ 

(3) ดอกเบี้ ยรับ 

(4) ค่าสทิธ ิ

(5) เงินปันผลรับ 

(6) ค่านายหน้า 

(7) เงินอุดหนุนจากรฐับาล และ 

(8) ประเภทของรายได้อื่นที่มีนัยส าคัญ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 

23.31 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

(ก) มูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด 

(ข)    วิธทีี่ใช้ในการก าหนดรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด และ 

(ค)    วิธทีี่ใช้ในการก าหนดข้ันความส าเรจ็ของงานระหว่างก่อสร้าง 

23.32 กจิการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้  

(ก) จ านวนเงินข้ันต้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้าส าหรับงานก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ของกิจการ 

และ 

(ข) จ านวนเงินข้ันต้นที่ลูกค้ามีสทิธเิรียกร้องจากกจิการส าหรับงานก่อสร้างเป็นหนี้ สินของกจิการ 
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ภาคผนวกบทที ่23 

ตวัอย่างการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการของบทที ่23 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของบทที ่23 ภาคผนวกน้ีไดใ้หแ้นวทางในการ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบทที ่23 ในการรบัรูร้ายได ้ 

23ก.1 ตัวอย่างที่น าเสนอเน้นถึงรายการบัญชีในบางลักษณะและไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกปัจจัยซ่ึง

อาจมีผลต่อการรับรู้รายได้ ตัวอย่างดังกล่าวสมมุติว่ากจิการสามารถวัดมูลค่าของรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการน้ัน และกิจการสามารถ

วัดมูลค่าของต้นทุนที่เกดิข้ึนหรือที่จะเกดิข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

การขายสินคา้ 

23ก.2 กฎหมายในแต่ละประเทศอาจเป็นเหตุให้เข้าเง่ือนไขการรับรู้ในบทที่  23 ในเวลาที่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะกฎหมายอาจจะมีให้ข้อพิจารณาช่วงเวลาที่กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี

นัยส าคัญของความเป็นเจ้าของ ดังน้ันตัวอย่างในภาคผนวกน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับบริบทของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการขายสนิค้าในประเทศที่เกดิรายการค้า 

ตวัอย่างที่ 1 การขายโดยยงัไม่ส่งมอบสินคา้เนื่องจากเป็นความประสงคข์องผูซ้ื้อ ทั้งที่ผูซ้ื้อมี

กรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้นและยอมรบัหนี้ แลว้ 

23ก.3 กจิการสามารถรับรู้รายได้หลังจากผู้ซ้ือมีกรรมสทิธิ์ในสนิค้ากต่็อเม่ือ 

(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะส่งสนิค้าให้ผู้ซ้ือ 

(ข) สินค้าที่ขายไปแล้วน้ันอยู่ในความครอบครองของกิจการ ซ่ึงกิจการได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนและ

สนิค้าน้ันพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้ 

(ค) ผู้ซ้ือมีค าสั่งชะลอเวลาการส่งมอบสนิค้า และ 

(ง) เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามปกติ 

กจิการจะไม่รับรู้รายได้หากกจิการเพียงแต่คาดว่าจะสามารถจัดหาหรือผลิตสนิค้าได้ทนัเวลาที่ต้องส่งมอบ 

ตวัอย่างที่ 2  การขายสินคา้อย่างมีเงื่อนไข – การขายสินคา้โดยมีเงื่อนไขการติดตั้ งและการ

ตรวจสอบ 

23ก.4 ตามปกติ กิจการสามารถรับรู้รายได้ได้หากผู้ซ้ือได้รับสินค้าและการติดตั้งเสรจ็สิ้นลงและสินค้าผ่านการ

ตรวจสอบ อย่างไรกต็าม กจิการสามารถรับรู้รายได้ทนัททีี่ผู้ซ้ือได้รับสนิค้าเม่ือ 

(ก) การติดต้ังเป็นกระบวนการที่ง่าย เช่น การติดตั้งโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพียงการแกะกล่องต่อสายไฟและ

ติดตั้งเสาอากาศ หรือ 

(ข) การตรวจสอบเป็นเพียงเพ่ือยืนยันราคาที่ก  าหนดไว้ตามสัญญาเท่าน้ัน เช่นการน าส่งแร่เหล็ก  

น า้ตาล หรือถั่วเหลือง 

ตวัอย่างที่ 3  การขายสินคา้อย่างมีเงื่อนไข – การขายโดยมีเงื่อนไขที่ผูซ้ื้อสามารถคืนสินคา้ได้
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ภายในเวลาทีก่ าหนด 

23ก.5 ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนในการคืนสนิค้า กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อผู้ซ้ือยอมรับสินค้าอย่างเป็นทางการ

แล้ว หรือเมื่อระยะเวลาการคืนสนิค้าได้สิ้นสดุลงหลังจากที่ผู้ซ้ือได้รับสนิค้าแล้ว 

ตวัอย่างที ่4 การขายสินคา้อย่างมีเงือ่นไข - การฝากขายซ่ึงผูร้บัฝาก (ผูซ้ื้อ) ท าหนา้ที่ขายสินคา้

แทนผูฝ้าก (ผูข้าย) 

23ก.6 ผู้ฝากต้องรับรู้รายได้เม่ือผู้รับฝากได้ขายสนิค้าน้ันให้บุคคลที่สาม 

ตวัอย่างที ่5  การขายสินคา้อย่างมีเงือ่นไข – การขายแบบจ่ายเงินสดเมือ่ส่งมอบ 

23ก.7 กจิการต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสนิค้าให้ผู้ซ้ือและผู้ขายหรือตัวแทนได้รับเงินสด 

ตวัอย่างที ่6  การขายในกรณีทีจ่ะส่งมอบสินคา้ก็ต่อเมือ่ผูซ้ื้อไดช้ าระเงินงวดครบแลว้ 

23ก.8 กจิการจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า อย่างไรกต็าม หากประสบการณ์ที่ผ่านมาช้ีให้เหน็ว่าการขาย

ส่วนใหญ่มักจะสัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรู้รายได้เม่ือได้รับเงินมัดจ าในจ านวนที่มีนัยส าคัญ โดย

กจิการมีสนิค้าอยู่ในความครอบครอง สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ 

ตวัอย่างที ่7 การขายตามสัง่โดยกิจการจะไดร้บัช าระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนการส่งมอบสินคา้

ซ่ึงยงัไม่มีในครอบครอง เช่น สินคา้ยงัอยู่ในระหว่างการผลิตหรือสินคา้ที่บุคคลที่สามจะส่งไปยงั 

ผูซ้ื้อโดยตรง 

23ก.9 กจิการจะรับรู้รายได้เมื่อผู้ซ้ือได้รับสินค้าแล้ว 

ตวัอย่างที ่8 การขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (ไม่รวมการแลกเปลีย่นสินคา้) ผูข้ายตกลงที่จะซ้ือสินคา้ที่

ขายไปนั้นคืนในภายหลงั หรือเมือ่ผูข้ายมีสิทธิเลือกทีจ่ะซ้ือคืนหรือผูซ้ื้อมีสิทธิเลือกทีจ่ะขายคืน 

23ก.10  ส าหรับการขายและมีสัญญาซ้ือคืนส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ผู้ขายต้องวิเคราะห์

เน้ือหาของเง่ือนไขในข้อตกลงเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของให้ผู้ซ้ือแล้ว จึงจะสามารถรับรู้รายได้ได้ หากความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ยังคงอยู่กบัผู้ขายแม้ว่าผู้ขายได้โอนกรรมสทิธิ์ ตามกฎหมายไปแล้ว รายการดังกล่าวถือเป็นการจัดหาเงิน

ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิรายได้ ส าหรับการขายและมีข้อตกลงการซ้ือคืนส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ให้ถือปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดเร่ืองการตัดรายการประมาณการหน้ีสนิในบทที่ 11 

ตวัอย่างที ่9 การขายสินคา้ใหต้วักลาง เช่น ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือบุคคลอื่นเพือ่การขายต่อ 

23ก.11 ตามปกติผู้ขายจะรับรู้รายได้เม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของไปแล้ว  

อย่างไรกต็าม หากโดยเน้ือหาผู้ซ้ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนเทา่น้ันให้ถือว่าการขายน้ันเป็นการฝากขาย 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  145 

ตวัอย่างที ่10 ค่าสมาชิกสิง่ตีพมิพแ์ละรายการทีค่ลา้ยคลึงกนั 

23ก.12 เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนเงินที่ใกล้เคียงกัน กิจการจะรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุการเป็นสมาชิกซ่ึงมีการส่งมอบสินค้า เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนเงินที่แตกต่างกัน 

กจิการจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนราคาขายของสินค้าที่ส่งมอบกับประมาณการราคาขายทั้งสิ้นของสินค้าที่

ต้องส่งมอบตลอดอายุการเป็นสมาชิก 

ตวัอย่างที ่11 การขายตามสญัญาผ่อนช าระตามเงือ่นไขการผ่อนช าระเป็นรายงวด 

23ก.13 กิจการต้องรับรู้รายได้ ณ วันที่ขาย โดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน ที่ได้รับหรือค้างรับ 

ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ีย อัตราคิดลดที่ใช้คืออัตราดอกเบ้ียที่ก  าหนดข้ึน รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบ้ีย กิจการต้อง

รับรู้เป็นรายได้โดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 

ตวัอย่างที ่12 ขอ้ตกลงส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์

23ก.14 กิจการที่รับก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะสร้างเองหรือผ่านผู้รับเหมาอื่น และท าสัญญากับผู้ซ้ือราย

เดียวหรือหลายรายก่อนการก่อสร้างเสร็จสิ้น ต้องถือว่าสัญญาก่อสร้างน้ันเป็นการให้บริการและรับรู้

รายได้โดยใช้วิธอีตัราส่วนงานที่ท  าเสรจ็ กต่็อเม่ือเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปน้ีข้อใดข้อหน่ึง 

(ก) ผู้ซ้ือสามารถก าหนดส่วนประกอบโครงสร้างหลักของการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่การ

ก่อสร้างจะเร่ิมขึ้น และ/หรือสามารถก าหนดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักได้ในระหว่างที่มีการ

ก่อสร้าง (ไม่ว่าผู้ซ้ือใช้สทิธหิรือไม่กต็าม) หรือ 

 (ข)  ผู้ซ้ือต้องจัดหาและส่งมอบวัสดุก่อสร้าง และกจิการให้บริการก่อสร้างเทา่นั้น 

23ก.15 หากกิจการต้องให้บริการพร้อมทั้งจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพ่ือท าตามภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบ

อสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซ้ือ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาการขายสินค้า  ในกรณีน้ี ผู้ซ้ือยังไม่มีอ านาจ

ควบคุมหรือไม่ได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของส าหรับงาน

ระหว่างท าในสภาพที่ เ ป็นอยู่ ณ ขณะก่อสร้าง ดังน้ันการโอนจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีการส่งมอบ

อสงัหาริมทรัพย์ที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วให้กบัผู้ซ้ือ 

ตวัอย่างที ่13 การขายโดยมีการใหสิ้ทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

23ก.16 กิจการขายสินค้า ก มูลค่า 100 บาท ผู้ซ้ือสินค้า ก ได้รับสิทธิพิเศษสามารถซ้ือสินค้า ข ได้ในราคา 10 

บาท ราคาขายตามปกติของสนิค้า ข เป็น 18 บาท กจิการคาดการณ์ว่าร้อยละ 40 ของผู้ที่ซ้ือสินค้า ก จะ

ใช้สิทธิพิเศษในการซ้ือสินค้า ข ที่ราคา 10 บาท ราคาขายตามปกติของสินค้า ก หลังจากหักส่วนลดซ่ึง

กจิการเสนอให้ตามปกติแต่ไม่มีสทิธพิิเศษน้ีเป็นราคา 95 บาท 

23ก.17 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษเป็น ร้อยละ 40 x [18 - 10] = 3.20 บาท กิจการต้องปันส่วนรายได้

ทั้งหมด 100 บาทระหว่างสินค้า ก และสิทธิพิเศษโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง คือ 95 บาท 

และ 3.20 บาทตามล าดับ ดังน้ัน 

(ก) รายได้จากการขายสนิค้า ก เป็น 100 x [95 / (95 + 3.20)] = 96.74 บาท 

(ข) รายได้จากการขายสนิค้า ข เป็น 100 x [3.20 / (95 + 3.20)] = 3.26 บาท 
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การใหบ้ริการ 

ตวัอย่างที ่14 ค่าติดตั้ง 

23ก.18 กิจการจะรับรู้รายได้จากการติดต้ังตามข้ันความส าเร็จของบริการที่ให้ เว้นแต่การติดตั้งน้ันเป็นเพียง

ส่วนประกอบย่อยของการขาย ซ่ึงในกรณีน้ีกจิการจะรับรู้รายได้จากการติดตั้งเมื่อขายสนิค้า 

ตวัอย่างที ่15 ค่าบริการซ่ึงรวมอยู่ในราคาขายของผลิตภณัฑ ์

23ก.19 เมื่อราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้รวมจ านวนที่สามารถระบุได้ส าหรับการให้บริการหลังการขาย (เช่น การ

ให้บริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ดีข้ึนหลังจากที่ขายไปแล้ว) จ านวนที่

สามารถระบุได้ดังกล่าวต้องบันทกึเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่มี

การให้บริการ ตามปกติ รายได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้รวมถึงต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดตาม

ข้อตกลง และก าไรอย่างสมเหตุสมผลจากการให้บริการน้ัน 

ตวัอย่างที ่16 ค่านายหนา้โฆษณา 

23ก.20 กจิการจะรับรู้รายได้ค่านายหน้าโฆษณาเมื่อสื่อโฆษณาน้ันได้เผยแพร่สู่สาธารณชน  ส่วนรายได้ค่าผลิตสื่อ

โฆษณาต้องรับรู้ตามขั้นความส าเรจ็ของงานน้ัน 

ตวัอย่างที ่17 ค่านายหนา้ตวัแทนประกนัภยั 

23ก.21 ตัวแทนจะรับรู้รายได้ค่านายหน้าประกนัภัยที่ได้รับหรือค้างรับเม่ือวันที่กรมธรรม์มี ผลบังคับหรือวันที่ต่อ

อายุกรมธรรม์หากตัวแทนน้ันไม่ต้องให้บริการอื่นอีกต่อไป อย่างไรกต็าม หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่ตัวแทนต้องให้บริการอื่นต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ ตัวแทนต้องบันทึกค่านายหน้าประกันภัย

น้ันเป็นรายได้รอการตัดบัญชี หรือแค่บางส่วน และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ที่มีผล

บังคับ 

ตวัอย่างที ่18 ค่าผ่านประตู 

23ก.22 กจิการจะรับรู้รายได้จากการแสดง การจัดเล้ียง และงานร่ืนเริงอื่น เมื่องานเหล่าน้ันได้เกิดขึ้น หากค่าผ่าน

ประตูน้ันสามารถเข้าชมการแสดงได้หลายประเภท กจิการต้องปันส่วนค่าผ่านประตูให้กับการแสดงแต่ละ

ประเภทตามเกณฑท์ี่เหมาะสม 

ตวัอย่างที ่19 ค่าเล่าเรียน 

23ก.23 กจิการจะรับรู้รายได้ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน 

ตวัอย่างที ่20 ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ ค่าสมคัร และค่าบ ารุงสมาชิก 

23ก.24 กจิการจะรับรู้รายได้ตามลักษณะของการให้บริการ หากค่าธรรมเนียมที่กจิการเรียกเกบ็เป็นเพียงค่าบ ารุง

สมาชิก และค่าบริการอื่นทั้งหมดหรือสินค้ามีการเรียกเกบ็แยกต่างหาก หรือหากมีการเกบ็ค่าบ ารุง

สมาชิกรายปีแยกต่างหาก กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อคาดว่า
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จะสามารถเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมน้ันได้ หากค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิที่สมาชิกจะได้รับบริการหรือสิ่ง

ตีพิมพ์ตลอดอายุของการเป็นสมาชิกหรือได้สทิธใินการซ้ือสินค้าหรือบริการในราคาต ่ากว่าที่คิดกับผู้ที่ไม่

เป็นสมาชิก กิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่สะท้อนให้เหน็ถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลค่าของ

ประโยชน์ที่ให้แก่สมาชิก 

สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย 

23ก.25 ค่าสิทธิในการเป็นผู้แทนจ าหน่าย อาจรวมถึงการให้บริการเมื่อเร่ิมแรก การให้บริการในเวลาต่อมา  

การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นที่มีตัวตน และการถ่ายทอดความรู้ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้ค่าสิทธิ

ดังกล่าวเป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่สะท้อนให้เหน็ถึงวัตถุประสงค์ในการคิดค่าสิทธิน้ัน วิธีการรับรู้รายได้ค่า

สทิธทิี่เหมาะสมมีดังต่อไปน้ี 

ตวัอย่างที ่21 สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย – การจดัหาอุปกรณแ์ละสินทรพัยอื์่นทีม่ีตวัตน 

23ก.26  กจิการจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ขายเป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบสนิทรัพย์หรือโอนกรรมสิทธิ์ 

ตวัอย่างที ่22 สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย – การใหบ้ริการเมือ่เริม่แรกและในเวลาต่อมา 

23ก.27 กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิส าหรับการให้บริการอย่างต่อเน่ืองในการเป็นผู้แทนจ าหน่ายเป็นรายได้เมื่อ

ให้บริการ ไม่ว่าค่าสทิธน้ัินจะเป็นค่าสิทธิเร่ิมแรกหรือค่าสิทธิรายปี หากค่าสิทธิรายปีไม่ครอบคลุมต้นทุน

การให้บริการอย่างต่อเน่ืองและก าไรที่สมเหตุสมผล กิจการจะบันทกึค่าสิทธิเร่ิมแรกบางส่วนที่เพียงพอ

ส าหรับต้นทุนการให้บริการอย่างต่อเน่ืองและก าไรที่สมเหตุสมผลของบริการน้ันเป็นรายการรอการตัด

บัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ 

23ก.28 สัญญาการเป็นผู้แทนจ าหน่ายอาจก าหนดให้กิจการจัดหาอุปกรณ์ สินค้า หรือสินทรัพย์อื่นที่มีตัวตนให้

ผู้แทนจ าหน่ายด้วยราคาซ่ึงต ่ากว่าราคาที่คิดกับผู้อื่น หรือด้วยราคาที่ไม่ก่อให้เกิดก าไรที่สมเหตุสมผลจาก

การขายน้ัน ในกรณีดังกล่าว กจิการต้องบันทกึค่าสทิธเิร่ิมแรกบางส่วนเป็นรายการรอการตัดบัญชีและทยอย

รับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่สินค้าน้ันน่าจะมีการขายให้ผู้แทนจ าหน่าย ในสถานการณ์ดังกล่าว สัดส่วน

ของค่าสิทธิเร่ิมแรกดังกล่าวต้องเพียงพอส าหรับประมาณการต้นทุนที่สูงกว่าราคาขายและก าไรที่

สมเหตุสมผลของการขายสินค้าดังกล่าว กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิเร่ิมแรกเป็นรายได้เมื่อกิจการให้บริการ

เร่ิมแรกทั้งหมดและได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เป็นนัยส าคัญแล้ว เช่น กิจการได้ให้ความช่วยเหลือในการ

เลือกสถานที่ท  าการ ให้ การฝึกอบรมพนักงาน ให้การช่วยเหลือด้านการเงินและการโฆษณา 

23ก.29 การให้บริการเร่ิมแรกและข้อผูกพันอื่นตามสญัญาการเป็นผู้แทนจ าหน่ายอาจข้ึนอยู่กับจ านวนของสาขาที่

อยู่ในบริเวณนั้น ในกรณีดังกล่าว กจิการจะรับรู้ค่าบริการเร่ิมแรกเป็นรายได้ตามสัดส่วนของจ านวนสาขา 

ซ่ึงกจิการได้ให้บริการเร่ิมแรกที่เป็นนัยส าคัญแล้ว 

23ก.30 หากกิจการเรียกเกบ็ค่าสิทธิเร่ิมแรกโดยแบ่งเป็นหลายงวดและมีความไม่แน่นอนอย่างเป็นนัยส าคัญใน

การเรียกเกบ็ค่าบริการได้เตม็จ านวน ให้กจิการรับรู้ค่าสทิธดัิงกล่าวตามจ านวนเงินงวดที่ได้รับช าระจริง 
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ตวัอย่างที ่23 สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย – ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง 

23ก.31 กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิจากการให้ผู้แทนใช้สิทธิตามสัญญาอย่างต่อเน่ืองหรือรับบริการอื่นในระหว่างงวด

ตามสญัญาเป็นรายได้ตามบริการที่ให้หรือตามสทิธทิี่ใช้ 

ตวัอย่างที ่24 สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย – รายการทีม่ีลกัษณะเป็นตวัแทน 

23ก.32 กิจการอาจตกลงกับผู้แทนจ าหน่ายซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วมีลักษณะที่กิจการท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้แทน

จ าหน่าย เช่น กิจการอาจสั่งวัสดุและจัดส่งให้กับผู้แทนจ าหน่ายโดยไม่มีก าไร รายการดังกล่าวน้ีไม่

ก่อให้เกดิรายได้ 

ตวัอย่างที ่25 ค่าธรรมเนยีมในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามความตอ้งการของลูกคา้ 

23ก.33 กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้าเป็นรายได้

ตามขั้นความส าเร็จของการพัฒนา ซ่ึงขั้นของความส าเร็จดังกล่าวต้องค านึงถึงการให้บริการภายหลัง  

การส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

ตวัอย่างที ่26  ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตและค่าสิทธิ 

23ก.34 กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการเป็นรายได้ตาม

เน้ือหาในข้อตกลง (ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่กิจการให้ผู้อื่นใช้ คือ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ทางดนตรี แผ่นเสียงต้นฉบับ และภาพยนตร์) ในทางปฏบัิติ กิจการอาจใช้วิธี

เส้นตรงในการรับรู้รายได้ตลอดอายุของข้อตกลง เช่น เมื่อผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้เทคโนโลยีเฉพาะน้ันได้

ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

23ก.35 การที่ ผู้ให้สิทธิมอบสิทธิให้ผู้รับสิทธิโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนคงที่หรือเป็นหลักประกันซ่ึงไม่

สามารถเรียกคืนได้ภายใต้สัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซ่ึงสัญญาน้ันอนุญาตให้ผู้รับสิทธิใช้สิทธิได้ตามประสงค์

และผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกล่าว โดยเน้ือหาแล้วคือการขาย เช่น สัญญาให้สิทธิใน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันภายหลังการส่งมอบโปรแกรม หรือการให้สิทธิ

ในการจัดฉายภาพยนตร์ โดยผู้ให้สิทธิไม่มีอ านาจควบคุมผู้แทนจ าหน่ายและไม่คาดว่าจะได้รับรายได้เพ่ิม

จากค่าผ่านประตู ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สทิธจิะรับรู้รายได้เมื่อมีการขาย 

23ก.36 ในบางกรณีผู้ให้สทิธิจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ดังน้ัน ผู้ให้สิทธิ

จะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิน้ันซ่ึงโดยปกติต้องมี

เหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นแล้ว 
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บทที ่24   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ขอบเขตของบทนี้  

24.1 บทน้ีให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรฐับาลทั้งหมด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่กิจการเพ่ือแลกเปล่ียนกับการที่กิจการต้อง

ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการทั้งที่ได้ปฏบัิติแล้วในอดีตและที่จะ

ปฏบัิติในอนาคต 

24.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้อย่าง

สมเหตุสมผลและรายการค้าที่ท  ากบัรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกจิการ 

24.3 บทน้ีไม่ครอบคลุมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กิจการในรูปของประโยชน์ที่ใช้ในการก าหนดก าไร

หรือขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ก าหนดหรือจ ากัดจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได ้ตัวอย่างของประโยชน์

ดังกล่าวได้แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตรา

ภาษีเงินได้ เป็นต้น บทที่ 29 ภาษีเงินได ้น้ันครอบคลุมการบัญชีส าหรับภาษีที่ก  าหนดจากฐานรายได ้

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

24.4 กจิการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังน้ี 

(ก) เงินอุดหนุนที่ไม่ก าหนดเง่ือนไขที่ผู้รับต้องปฏบัิติตามในอนาคตจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงิน

อุดหนุนน้ัน 

(ข) เงินอุดหนุนที่ก  าหนดเง่ือนไขที่ผู้รับต้องปฏิบัติตามในอนาคตจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้

ปฏบัิติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ก  าหนดไว้เทา่นั้น และ 

(ค) เงินอุดหนุนที่ได้รับก่อนเข้าเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดใ้ห้รับรู้เป็นหนี้ สิน 

24.5 กจิการต้องวัดมูลค่าของเงินอุดหนุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่ได้รับหรือที่มีสิทธทิี่จะได้รับ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

24.6 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังต่อไปน้ี 

(ก) ลักษณะและจ านวนเงินของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กจิการรับรู้ในงบการเงิน 

(ข) เง่ือนไขที่กิจการยังไม่ได้ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนอื่นซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และ 

(ค) ระบุถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กจิการได้รับประโยชน์โดยตรง 

24.7 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 24.6(ค) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง การ

ที่รัฐบาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิโดยเฉพาะเจาะจงแก่กิจการใดกิจการหน่ึงหรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติ

ตามเง่ือนไขที่รัฐบาลก าหนด เช่น ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคหรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไม่

คิดมูลค่า การให้การค า้ประกนัและการให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ียหรือคิดดอกเบ้ียในอัตราที่ต ่า 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  150 

บทที ่25 

ตน้ทุนการกูย้มื 

ขอบเขตของบทนี้  

25.1 บทน้ีให้ถือปฏบัิติส าหรับตน้ทุนการกูย้ืม ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นที่เกิดข้ึนจาก

การกู้ยืมของกจิการ ต้นทุนการกู้ยืมรวมถึง 

(ก) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียที่ค านวณโดยวิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง ตามที่ได้อธบิายไว้ในบทที่ 11 เครือ่งมือทาง

การเงินขัน้พ้ืนฐาน 

(ข)   ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกดิจากสญัญาเช่าการเงินที่มีการรับรู้ตามบทที่ 20 สญัญาเช่า และ 

(ค)   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกดิจากการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศส าหรับส่วนที่น ามาปรับปรุง

กบัต้นทุนของดอกเบี้ ย 

การรบัรูร้ายการ 

25.2 กจิการต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกดิขึ้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

25.3 ย่อหน้าที่ 5.5(ข) ก าหนดให้ต้องเปิดเผยต้นทุนทางการเงิน ย่อหน้าที่ 11.48(ข) ก าหนดให้ต้องเปิดเผย

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียทั้งหมด (โดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง) ส าหรับหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน บทน้ีไม่ได้ก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม 
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บทที ่26  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ขอบเขตของบทนี้  

26.1 บทน้ีก าหนดการบัญชีส าหรับรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ทุกรายการ ซ่ึงรวมถึงการจ่ายช าระด้วย 

ตราสารทุนหรือเงินสด หรือเง่ือนไขของข้อตกลงที่ให้ทางเลือกแก่กิจการในการเลือกว่าจะให้กิจการจ่าย

ช าระเป็นเงินสด (หรือสินทรพัยอ์ื่น) หรือโดยการออกตราสารทุน 

26.1ก รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจ่ายช าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ)  

ในนามของกจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการ บทน้ีจะถือปฏบัิติกบักจิการดังต่อไปน้ี 

(ก)   ได้รับสินค้าหรือบริการเมื่อกิจการอื่นในกลุ่มเดียวกัน  (หรือผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ) มีภาระ 

ผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือ 

(ข) มีภาระผูกพันที่ต้องช าระรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์ม่ือกจิการอื่นในกลุ่มเดียวกันได้รับสินค้า

หรือบริการ  

เว้นแต่รายการดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช าระ 

ค่าสนิค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กจิการที่ได้รับสนิค้าหรือบริการน้ัน 

26.1ข ในกรณีที่ไม่มีสนิค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจง สถานการณ์อื่นอาจบ่งช้ีว่ามีสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับ(หรือจะได้รับ) ซ่ึงในกรณีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในบทน้ี (ตามย่อหน้าที่ 

26.17) 

26.2    รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยเงินสดจะรวมถึงสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่

เพ่ิมข้ึน เช่น กิจการอาจให้สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนแก่พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของ

แพ็คเกจการให้ค่าตอบแทน  ซ่ึงท าให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสดในอนาคต (แทนที่จะได้รับตราสาร

ทุน) โดยอ้างอิงกับราคาหุ้นของกิจการที่เพ่ิมข้ึนจากระดับราคาที่ก  าหนดตลอดช่วงเวลาหน่ึงที่ก  าหนดไว้ 

หรือกิจการอาจให้สิทธิพนักงานที่จะได้รับเงินสดในอนาคตโดยให้สิทธิที่จะได้หุ้น (รวมถึงหุ้นที่จะออก

เมื่อใช้สิทธิซ้ือหุ้น) ที่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบบังคับ (เช่น เมื่อสิ้นสุดการจ้าง) หรือตามที่

พนักงานเลือก  

การรบัรูร้ายการ 

26.3    กิจการต้องรับรู้สินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือกิจการได้รับสินค้า

หรือบริการแล้ว กิจการต้องรับรู้ส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน หากสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็น

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์่ช าระดว้ยตราสารทุน หรือรับรู้หนี้ สินเพ่ิมข้ึน หากสินค้าหรือบริการที่

ได้มาเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด 

26.4    หากสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือได้มาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเง่ือนไขที่จะสามารถรบัรู ้

รายการเป็นสนิทรัพย์ได้ กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใชจ่้าย  
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การรบัรูร้ายการเมือ่มีเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ 

26.5    หากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ให้แก่พนักงานได้รับสิทธิทันที พนักงานย่อมไม่จ าเป็นต้องให้บริการ

ตลอดช่วงเวลาที่ก  าหนดก่อนจะได้รับสิทธิการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์น้ันอย่างไม่มีเง่ือนไข หากไม่มี

หลักฐานเป็นอย่างอื่น ให้สนันิษฐานว่ากจิการได้รับมอบบริการจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการออกให้แล้ว ในกรณีน้ี ณ วนัทีใ่หสิ้ทธิ กิจการต้องรับรู้บริการที่ได้รับทั้งจ านวน

พร้อมกบัรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของหรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

26.6    หากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ให้ยังไม่ได้รับสิทธิจนกว่าพนักงานจะให้บริการตามช่วงเวลาที่ก  าหนด 

กจิการต้องสนันิษฐานว่าคู่สัญญาจะให้บริการเพ่ือให้ได้รับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในอนาคตระหว่าง

ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสิทธิ กิจการต้องบันทึกบริการดังกล่าวในระยะเวลาให้ได้รับสิทธิพร้อมกับรับรู้การ

เพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของหรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง  

การวดัมูลค่ารายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุน 

หลกัการวดัมูลค่า 

26.7    ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่

ได้รับและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ 

เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกจิการไม่สามารถประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวและการ

เพ่ิมข้ึนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ในการ

ปฏบัิติตามข้อก าหนดส าหรับรายการที่มีกบัพนักงานและบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน กิจการ

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับโดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เน่ืองจาก 

โดยทั่วไปกจิการจะไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ 

26.8    ส าหรับรายการที่เกิดข้ึนกับพนักงาน (รวมถึงบุคคลอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน) มูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนต้องวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ ส าหรับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน วันที่

วดัมูลค่า คือ วันที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้ให้บริการ 

26.9    การให้ตราสารทุนอาจข้ึนอยู่กับเง่ือนไขที่พนักงานต้องท าให้เป็นไปตามเงือ่นไขการไดร้บัสิทธิที่ก  าหนด

ไว้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการหรือผลงาน ตัวอย่างของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับบริการ เม่ือการให้

หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงานมีเง่ือนไขว่าพนักงานจะยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่ก  าหนด 

ตัวอย่างของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เม่ือการให้หุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้นมีเง่ือนไขเกี่ยวกับ

การให้บริการในระยะเวลาที่ก  าหนดและบรรลุเง่ือนไขผลงาน โดยมีการเติบโตของก าไรของกิจการตามที่

ก  าหนดไว้ (เง่ือนไขการได้รับสทิธทิี่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด) หรือราคาหุ้นของกิจการต้องสูงข้ึนถึงระดับที่

ก  าหนด (เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิทีเ่ป็นเงือ่นไขทางตลาด) เง่ือนไขการได้รับสทิธบัินทกึบัญชีดังน้ี 

(ก)    กิจการต้องน าเง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดซ่ึงเกี่ยวข้องกับการบริการที่พนักงานให้หรือผลงานที่

ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณจ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ กิจการ

ต้องปรับปรุงประมาณการภายหลัง ถ้าหากข้อมูลใหม่บ่งช้ีว่าจ านวนตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับ
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สิทธิต่างจากประมาณการเดิม ณ วันที่ได้รับสิทธิ กิจการต้องปรับปรุงประมาณการให้เท่ากับ

จ านวนตราสารทุนที่จะได้รับสิทธิในที่สุด เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ

พนักงานหรือเง่ือนไขผลงานที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดต้องไม่น ามาพิจารณาเม่ือประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้น สทิธซ้ืิอหุ้นหรือตราสารทุนอื่น ณ วันที่วัดมูลค่า  

(ข) เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่เป็นเง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด

ทั้งหมดต้องน ามาพิจารณาเมื่อประมาณการมูลค่ายุติธรรมของหุ้น สิทธิซ้ือหุ้นหรือ ตราสารทุนอื่น 

ณ วันที่วัดมูลค่า ซ่ึงไม่ปรับปรุงประมาณการมูลค่ายุติธรรมในภายหลังโดยไม่ค านึงถึงผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึนของเง่ือนไขการได้รับสิทธิทางตลาดหรือเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ ไม่ใช่ทางตลาด  

หากสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธอิื่นทั้งหมด 

หุน้ 

26.10  กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น (และสินค้าหรือบริการที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกัน) โดยใช้ล าดับข้ัน 

การวัดมูลค่า 3 ล าดับ ดังน้ี 

(ก)   หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดสามารถก าหนดได้ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ ให้ใช้ราคาดังกล่าว 

(ข)    หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดไม่สามารถก าหนดได้ ให้วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้

โดยใช้ข้อมูลเฉพาะของกจิการที่สงัเกตได้จากตลาด เช่น 

(1)   รายการล่าสดุในหุ้นของกจิการ หรือ 

(2)   การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เป็นอสิระล่าสดุของกจิการหรือสนิทรัพย์หลักของกจิการ 

(ค)   หากราคาที่สังเกตได้จากตลาดไม่สามารถก าหนดได้และการวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ

ภายใต้ข้อ (ข) น้ัน ไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั ให้วัดมูลค่ายุติธรรมโดยทางอ้อมของหุ้นด้วย

วิธีประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลตลาดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ในการประมาณการราคาของ

ตราสารทุนน้ัน ณ วันที่ให้สิทธิ ในการท ารายการค้าตามปกติในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ

เตม็ใจในการแลกเปล่ียน ผู้บริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการน าวิธีการประเมินมูลค่าที่

เหมาะสมที่สุดเพ่ือก าหนดมูลค่ายุติธรรม วิธีประเมินมูลค่าที่ใช้ต้องสอดคล้องกับหลักการประเมิน

มูลค่าที่ได้รับการยอมรับในการก าหนดราคาของตราสารทุน 

 

สิทธิซ้ือหุน้และสิทธิทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากราคาหุน้ทีเ่พิม่ข้ึนทีช่ าระดว้ยตราสารทุน 

26.11  กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสทิธซ้ืิอหุ้นและสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ช าระด้วย

ตราสารทุน (และสนิค้าหรือบริการที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกนั) โดยใช้ล าดับขั้นการวัดมูลค่า 3 ล าดับ ดังน้ี 

(ก)   หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดสามารถก าหนดได้ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ ให้ใช้ราคาดังกล่าว 

(ข)   หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดไม่สามารถก าหนดได้ ให้วัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้นและสิทธิที่

จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนที่ออกให้โดยใช้ข้อมูลเฉพาะของกิจการที่สังเกตได้จาก

ตลาด เช่น รายการซ้ือขายสทิธซ้ืิอหุ้นล่าสดุ 

(ค)   หากราคาที่สังเกตได้จากตลาดไม่สามารถก าหนดได้และการวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ

ภายใต้ข้อ (ข) น้ัน ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ให้วัดมูลค่ายุติธรรมโดยทางอ้อม
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ของสทิธซ้ืิอหุ้นหรือสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนด้วยแบบจ าลองการก าหนดราคา

สทิธซ้ืิอหุ้น ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ าลอง (เช่น ราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ราคาใช้สิทธิ ค่าความผัน

ผวนของหุ้นที่คาดหวัง อายุของสิทธิซ้ือหุ้น เงินปันผลที่คาดหวัง และอัตราดอกเบ้ียปลอดความ

เสี่ยง) ควรใช้ข้อมูลตลาดให้มากที่สดุเทา่ที่สามารถปฏบัิติได้ ย่อหน้าที่ 26.10 ก าหนดแนวทางใน

การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ใช้ในการก าหนดราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก กิจการควรได้มา

ซ่ึงประมาณการของความผันผวนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้น 

การปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของตราสารทุนทีอ่อกให ้

26.12  กิจการอาจปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ของตราสารทุนที่ออกให้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อ

พนักงาน เช่น กิจการอาจต้องลดราคาใช้สิทธิของสิทธิซ้ือหุ้น หรือลดระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือ

ปรับปรุง หรือขจัดเง่ือนไขของผลงาน นอกจากน้ีกิจการอาจปรับปรุงเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ใน

ลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์กับพนักงาน ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ หรือเพ่ิมเง่ือนไข

ผลงาน กจิการต้องพิจารณาการบันทกึบัญชีการปรับปรุงเง่ือนไขการได้รับสทิธสิ าหรับรายการการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ดังน้ี 

(ก)    หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ท าให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมข้ึน (หรือจ านวน

ของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมข้ึน) จากการวัดมูลค่าทนัทกี่อนและหลังการปรับปรุง กิจการต้องรวม

มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมดังกล่าวในการวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการที่ได้รับเป็น 

สิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารทุนที่ปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมเดิมของตราสารทุนที่ประมาณ ณ วันที่ปรับปรุง  

หากการปรับปรุงเกิดขึ้ นระหว่างระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ มูลค่ายุติธรรมส่วนเพ่ิมให้รวมใน  

การวัดมูลค่าของจ านวนเงินที่รับรู้ส าหรับบริการที่ได้รับตลอดช่วงเวลาจากวันที่ปรับปรุงถึงวันที่

ได้รับสิทธิในตราสารทุนที่ปรับปรุงเพ่ิมจากจ านวนที่อ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธ ิ

ตราสารเดิม ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาให้ได้รับสทิธคิร้ังแรกที่เหลืออยู่ 

 (ข)   หากการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ลดมูลค่ายุติธรรมรวมของข้อตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

หรือในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์กบัพนักงาน กจิการยังต้องบันทกึบริการที่ได้รับเป็นสิ่งตอบแทน

ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้เสมือนว่าไม่มีการปรับปรุงเง่ือนไขเกดิข้ึน 

ข้อก าหนดในย่อหน้าน้ีได้มุ่งเน้นไปที่รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑก์บัพนักงาน ข้อก าหนดน้ียังสามารถ

น ามาปรับใช้กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่สัญญาอื่นนอกเหนือจากพนักงาน ถ้ารายการน้ัน 

วัดมูลค่าโดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ แต่การอ้างอิงวันที่ออกตราสารทุนน้ันอ้างอิง

วันที่ที่กจิการได้รับสนิค้าหรือคู่สญัญาได้ให้บริการ 

การยกเลิกและการช าระ 

26.13  กจิการต้องบันทกึการยกเลิกหรือการช าระของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุนเสมือน

เป็นการเร่งระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ และต้องรับรู้บริการที่ได้รับทันทีแทนที่ต้องรับรู้ตลอดระยะเวลาให้
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ได้รับสทิธทิี่เหลืออยู่ 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยเงินสด 

26.14  ส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา

และหน้ีสินที่เกิดข้ึนด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่ทุกวนัที่

รายงาน และวันที่มีการช าระจนกว่าจะช าระหน้ีสนิเสรจ็สิ้น การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ม่ีทางเลือกช าระดว้ยเงินสด 

26.15  บางรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีเง่ือนไขของข้อตกลงให้เลือกว่า กิจการหรือคู่สัญญาสามารถ

เลือกช าระรายการด้วยเงินสด (หรือสินทรัพย์อื่น) หรือด้วยการโอนตราสารทุน ในกรณีดังกล่าว กิจการ

ต้องรับรู้รายการเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยเงินสด เว้นแต่ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

(ก)   กจิการมีแนวปฏบัิติในอดีตที่จะช าระด้วยการออกตราสารทุน หรือ 

(ข)   ทางเลือกที่จะช าระไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากจ านวนที่ช าระด้วยเงินสดไม่มีความสัมพันธ์

และค่อนข้างที่จะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ในสถานการณ์ (ก) และ (ข) กจิการต้องรับรู้รายการเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสาร

ทุนที่เป็นไปตามย่อหน้าที่ 26.7 ถึง 26.13 

โครงการของกลุ่มกิจการ 

26.16  หากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กระท าโดยกิจการที่ให้แก่พนักงานในกิจการหน่ึงแห่งหรือหลายแห่ง

ภายในกลุ่มกิจการ และกลุ่มกิจการน าเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัสมบูรณ ์กลุ่มกิจการได้รับ

อนุญาตให้ใช้ทางเลือกในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 26.3 ถึง 26.15 ให้วัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายในการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์โดยใช้เกณฑก์ารปันส่วนอย่างสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่รับรู้ส าหรับกลุ่มกจิการ 

สินคา้หรือบริการทีไ่ม่สามารถระบุได ้

26.17  หากปรากฏว่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ 

ออกให้หรือหน้ีสินที่เกิดข้ึน สถานการณ์เช่นน้ีช้ีให้เหน็ว่ามีสิ่งตอบแทนอื่นใด (เช่น สินค้าหรือบริการที่ไม่

สามารถระบุได้) ที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) ตัวอย่างเช่น บางคร้ังภาครัฐมีแผนงานที่เกิดข้ึนโดยเจ้าของ  

(เช่น พนักงาน) สามารถได้รับตราสารทุนโดยปราศจากการให้สินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้อย่าง

เฉพาะเจาะจง (หรือให้สินค้าหรือบริการที่เหน็ได้อย่างชัดเจนว่ามีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสาร

ทุนที่ให้) สิ่งน้ีช้ีให้เหน็ถึงสิ่งตอบแทนอื่นใดที่เคยได้รับหรือจะได้รับ (เช่น บริการที่ได้รับจากพนักงานใน

อดีตหรือในอนาคต) กจิการต้องวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับ (หรือจะได้รับ) ที่ไม่สามารถระบุได้เป็น

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่
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ได้รับ (หรือจะได้รับ) ที่สามารถระบุได้โดยวัดมูลค่า ณ วันที่ให้สิทธิ ส าหรับรายการช าระด้วยเงินสด หน้ีสิน

ต้องวัดมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จนกว่าจะมีการจ่ายช าระตามย่อหน้าที่ 26.14 

การเปิดเผยขอ้มูล 

26.18  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและขอบเขตของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีอยู่ใน

ระหว่างงวดต่อไปนี้  

(ก)    ค าอธิบายข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แต่ละประเภทที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่าง

งวด รวมถึงเง่ือนไขทั่วไปและข้อก าหนดต่างๆ ของแต่ละข้อตกลง เช่น ข้อก าหนดของการได้รับ

สิทธิ ระยะเวลาสูงสุดของสิทธิซ้ือหุ้นที่ออกให้ และวิธีการช าระ (เช่น เป็นเงินสดหรือตราสารทุน) 

กจิการที่มีประเภทของข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในเน้ือหาสาระอาจรวม

ข้อมูลเหล่านี้  

(ข)    จ านวนและราคาใช้สทิธถิัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของสทิธิซ้ือหุ้นส าหรับสทิธซ้ืิอหุ้นกลุ่มต่างๆ คือ  

(1)   ยอดคงเหลือยกมา ณ วันต้นงวด  

(2)   กลุ่มที่ออกให้ระหว่างงวด  

(3)   กลุ่มที่ริบคืนมาระหว่างงวด  

(4)   กลุ่มที่ใช้สทิธริะหว่างงวด  

(5)   กลุ่มที่สิ้นสดุระยะเวลาใช้สทิธริะหว่างงวด  

(6)   ยอดคงเหลือยกไป ณ วันปลายงวด และ 

(7)   กลุ่มที่ยังสามารถใช้สทิธไิด้ ณ ปลายงวด 

26.19  ส าหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ช าระด้วยตราสารทุน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือมูลค่าของตราสารทุนที่ออกให้ หากกิจการใช้วิธีการ

ประเมินมูลค่า กจิการต้องเปิดเผยวิธีการและเหตุผลส าหรับการเลือกใช้วิธดีังกล่าว 

26.20  ส าหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยเงินสด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

วัดมูลค่าหน้ีสนิ 

26.21  ส าหรับข้อตกลงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ระหว่างงวด กิจการต้อง

เปิดเผยค าอธบิายการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าว 

26.22  หากกิจการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกิจการในโครงการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และวัดมูลค่าของ

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่รับรู้

ส าหรับกลุ่มบริษัท กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและเกณฑก์ารปันส่วน (ดูย่อหน้าที่ 26.16)  

26.23  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับงวดและฐานะการเงินของกจิการ 

(ก)   ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด และ 

(ข)   มูลค่าตามบญัชีรวม ณ วันสิ้นงวดส าหรับหน้ีสนิที่เกดิจากรายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
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บทที ่27   

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขต 

27.1    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 

บทน้ีต้องถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่จะกล่าวต่อไป ซ่ึงบท

อื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กล่าวถึงการด้อยค่า 

(ก)  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูบทที่ 29 ภาษีเงินได)้  

(ข)  สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูบทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

(ค)  สินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของบทที่ 11 เครือ่งมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน หรือ

บทที่ 12 ประเดน็เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น 

(ง)   อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูบทที่ 16 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทนุ) 

(จ)   สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณ

การต้นทุนในการขาย (ดูบทที่ 34 กิจกรรมทีมี่ลกัษณะเฉพาะ) และ 

(ฉ) สนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนจากสญัญาก่อสรา้ง (ดูบทที่ 23 รายได)้ 

การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ 

ราคาขายหกัตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนในการขาย 

27.2    ทุกวนัที่รายงานกิจการต้องประเมินว่ามูลค่าของสินคา้คงเหลือเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้อง

ประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการของสินค้าคงเหลือ (หรือกลุ่มของ

รายการที่มีลักษณะเหมือนกนั ดูย่อหน้าที่ 27.3) กบัราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสรจ็และ

ต้นทุนในการขาย หากรายการของสินค้าคงเหลือ (หรือกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) น้ันเกิดการ

ด้อยค่า กจิการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือ (หรือกลุ่มน้ัน) ให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนใน

การผลิตสนิค้านั้นให้เสรจ็และต้นทุนในการขาย การลดลงของมูลค่าจะเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ

จะรับรู้โดยตรงไปยังก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

27.3    หากไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั ในการก าหนดราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสรจ็และ

ต้นทุนในการขายส าหรับสินค้าคงเหลือในแต่ละรายการ กิจการอาจรวมกลุ่มสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สายผลิตภัณฑเ์ดียวกนัที่มีวัตถุประสงค์หรือการใช้ประโยชน์สุดท้ายเหมือนกัน หรือมีการผลิตหรือขายใน

พ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์เดียวกนัเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า 
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การกลบัรายการของการดอ้ยค่า 

27.4    กิจการต้องประเมินราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสรจ็และต้นทุนในการขายใหม่ในแต่ละวันที่

รายงานถัดไป เม่ือสถานการณ์ที่ท  าให้การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือหมดไป หรือเม่ือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า

มูลค่าการเพ่ิมขึ้ นของราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสร็จและต้นทุนในการขายเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้กิจการบันทึกกลับรายการการด้อยค่า (กล่าวคือ การกลับ

รายการน้ันจ ากัดการกลับรายการได้ไม่เกินจ านวนของมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าเดิม) เพ่ือให้มูลค่า

ตามบัญชีใหม่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือ ราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนใน

การขายที่ปรับปรุงใหม่แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  

การดอ้ยค่าของสินทรพัยอื์่นยกเวน้สินคา้คงเหลือ 

หลกัการทัว่ไป 

27.5   หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ันน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าการลดลงน้ันจะรับรู้เป็นผลขาดทุนจากการด้อย

ค่า แนวทางส าหรับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 27.11 ถึง 27.20 

27.6    กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนทนัท ีเว้นแต่ว่าสินทรัพย์น้ันแสดงเป็นราคา

ที่ตีใหม่ตามวิธีการตีราคาใหม่ในบทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องถือเป็นการลดลงจากการตีราคาตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 17.15ง 

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

27.7    ทุกวันที่รายงานกจิการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์เกดิการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อ

บ่งช้ีดังกล่าวเกิดขึ้น กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน หากไม่มีข้อบ่งช้ีการ

ด้อยค่า กจิการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

27.8    หากเป็นไปไม่ได้ที่จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ กิจการต้องประมาณ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสินทรัพย์น้ันรวมอยู่ด้วย ในกรณีที่

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องประมาณการกระแสเงินสด และ บางคร้ังสินทรัพย์แต่ละประเภท

ไม่ได้ก่อให้เกดิเงินสดด้วยตนเอง หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เลก็ที่สุดที่

สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระ

จากกระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

27.9   ในการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่าหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งช้ีต่อไปน้ี

เป็นอย่างน้อย 

แหล่งขอ้มลูจากภายนอก 

(ก)  ราคาตลาดของสนิทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญในระหว่างงวด โดยจ านวนที่ลดลงน้ันลดลงมากกว่า

จ านวนที่คาดไว้ซ่ึงเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจากการใช้งานตามปกติ 
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(ข)  มีการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่างมี

นัยส าคัญ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมของกิจการหรือของ

ตลาดของสนิทรัพย์น้ันทางด้านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกจิ หรือกฎหมาย 

(ค)  อัตราดอกเบ้ียในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการเพ่ิมขึ้ นในระหว่างงวด 

จนน่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่ออตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใชส้ินทรัพย์ 

และท าให้มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรัพย์น้ันลดลง 

(ง)  มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการสงูกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมของกิจการโดยรวม 

(เช่น การประมาณการน้ันอาจท าให้เกิดขึ้ นในเร่ืองเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการที่จะขาย

กจิการบางส่วนหรือทั้งหมด) 

แหล่งขอ้มลูภายใน 

(จ)  มีหลักฐานแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ล้าสมัยหรือช ารุดเสียหาย  

(ฉ)  มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ซ่ึงส่งผล

กระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างส่วนงานที่มี

สนิทรัพย์น้ันรวมอยู่ด้วย และแผนที่จะจ าหน่ายสนิทรัพย์ก่อนวันที่ก  าหนด  

(ช)  มีหลักฐานจากรายงานภายในซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ได้

ลดลงหรือจะลดลงกว่าที่คาดไว้ ในผลการปฏบัิติงานเชิงเศรษฐกจิน้ันรวมถึงผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด 

27.10  หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่า สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งช้ีให้กิจการต้อง

ทบทวนและปรับปรุงอายุการใหป้ระโยชนท์ี่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตดั

จ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และปรับปรุงรายการสินทรัพย์ให้เป็นไปตามบทที่เกี่ยวข้อง

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (เช่น บทที่  17 และบทที่  18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

นอกเหนือจากค่าความนิยม) แม้ว่าจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

27.11   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง มูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หากเป็นไปไม่ได้ที่จะประมาณการ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ 27.12 ถึง 27.20 

สนิทรัพย์น้ันต้องอ่านโดยอ้างองิถึงหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

27.12   กิจการไม่จ าเป็นต้องก าหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้เสมอไป  หาก

มูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจ านวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซ่ึงแสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการ

ด้อยค่าโดยและกจิการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าอกีจ านวนหน่ึง 

 

27.13   กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หากไม่มีเหตุผลที่ท  าให้
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เช่ือได้ว่า มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายอย่างมีสาระส าคัญ 

กรณีดังกล่าวมักเกดิข้ึนกบัสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย 

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

27.14   มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเป็นมูลค่าที่ได้จากการขายสนิทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ซ้ือกับผู้ขาย

มีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันหักต้นทุนของการจ าหน่าย (ย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ให้แนวปฏบัิติของการ

วัดมูลค่ายุติธรรม) 

มูลค่าจากการใช ้

27.15  มูลค่าจากการใช้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้

สนิทรัพย์ การค านวณมูลค่าปัจจุบันเกี่ยวข้องกบัข้ันตอนต่อไปน้ี 

(ก)  ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์ และ 

(ข)  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว 

27.16  องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ 

(ก)  ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข)  การคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงิน หรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

ในอนาคต 

(ค)  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปลอดความเสี่ยง 

(ง)  ราคาที่ได้ค านึงถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ และ 

(จ)  ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง ซ่ึงผู้ซ้ือขายในตลาดใช้ในการพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ 

คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

27.17  ในการวัดมูลค่าจากการใช้ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง 

(ก)  ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ือง 

(ข)  ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จ าเป็นในการก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ือง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือการเตรียมสนิทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้) 

และประมาณการกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสามารถปันส่วนให้กับ

สนิทรัพย์โดยใช้เกณฑท์ี่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอได้ และ 

(ค)  กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่ต้องจ่าย) (ถ้ามี) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์น้ันเมื่อสิ้นอายุ

การให้ประโยชน์ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและ

สามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระ  

กิจการอาจจะใช้งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินล่าสุดในการประมาณการกระแสเงินสด หาก

ข้อมูลน้ันสามารถหาได้ เพ่ือที่จะประมาณกระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณ

การทางการเงินล่าสดุ กจิการอาจจะปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือ ประมาณการส าหรับอนาคตที่
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ไกลออกไปด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง เว้นแต่มีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการ

เติบโตที่เพ่ิมข้ึน  

27.18   การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจ านวนต่อไปนี้  

(ก)  กระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากกจิกรรมจัดหาเงิน หรือ 

(ข)  ภาษีเงินไดท้ี่รับหรือจ่ายไป 

27.19  กจิการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบันของสนิทรัพย์ และการประมาณการ

ดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากรายการต่อไปน้ี 

(ก)  การปรับโครงสร้างในอนาคตที่ยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน หรือ 

(ข)  รายจ่ายที่จะท าให้สนิทรัพย์มีสภาพดีข้ึนหรือมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึน 

27.20  อัตราคิดลด (หลายอัตรา) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบัน ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงการ

ประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของ  

(ก)  มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

(ข)  ความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตยังไม่ได้มีการปรับความเสี่ยงดังกล่าว 

อตัราคิดลดที่ใช้ในการหามูลค่าของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ที่ใช้ต้องไม่สะท้อนความเสี่ยง ซ่ึงต้องมีการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด 

27.21   กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กต่็อเมื่อมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพ่ือ

ลดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ตามล าดับ ดังน้ี 

(ก)   อันดับแรก ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด และ 

(ข)   จากน้ัน ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ดังกล่าวตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการ 

27.22  อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดให้ต ่ากว่าจ านวนที่สงูที่สดุของ 

(ก)  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หักต้นทุนในการขาย (หากสามารถก าหนดได้) 

(ข)  มูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ (หากสามารถก าหนดได้) และ 

(ค)  ศูนย ์

27.23  ส่วนเกินมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องถูกปันส่วนให้แก่สินทรัพย์ใดแต่ไม่สามารถท าได้

เน่ืองจากข้อจ ากัดตามย่อหน้าที่ 27.22 ให้น าไปปันส่วนให้แก่สินทรัพย์อื่นที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์

เดียวกนัตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์อื่นนั้น 
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ขอ้ก าหนดเพิม่เติมส าหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

27.24  ค่าความนิยมไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยตนเอง และไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์

อื่น ท าให้กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของค่าความนิยมได้โดยตรง ดังน้ันกิจการต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

รวมอยู่ 

27.25  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ต้ังแต่วันที่ซ้ือกิจการ ซ่ึงผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่า

ความนิยมที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

ที่เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกับหน่วย

สนิทรัพย์หรือไม่กต็าม 

27.26  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่

ซ่ึงบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมด กจิการต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ก่อนที่จะ

เปรียบเทยีบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  โดยรวมมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนของหน่วย

สินทรัพย์น้ันกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม มูลค่าตามบัญชีที่

ปรับปรุงแล้วน้ีจะน ามาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ เพ่ือก าหนดว่า

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

27.27  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม หากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยม

อย่างสมเหตุสมผลให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด) กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนจากข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก)  กิจการทั้งหมดที่ได้มาหากกิจการที่ได้มาไม่ได้รวมค่าความนิยม (การรวมกัน หมายถึงกิจการที่

ได้มาน้ันมีการปรับโครงสร้างหรือยกเลิกหน่วยงานที่รายงาน หรือสาขาย่อยอื่น) หรือ 

(ข)  กลุ่มกิจการทั้งหมดหากค่าความนิยมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวมกิจการ ยกเว้นกิจการที่ยังไม่ได้

ถูกรวมในกลุ่ม  

ในการถือปฏบัิติในย่อหน้าน้ี กิจการต้องแยกค่าความนิยมจากค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวม

กจิการค่าความนิยมของกิจการที่ได้ถูกรวมและกิจการที่ไม่ได้ถูกรวม  กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในบทน้ีเม่ือการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของกิจการที่ได้มาหรือกลุ่ม

กิจการที่ได้มา และปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการของสินทรัพย์ของกิจการที่ได้มา

หรือกลุ่มกจิการที่ได้มา  

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

27.28  กจิการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้รับรู้ในงวดก่อนๆ 

27.29  ณ ทุกๆ วันที่รายงานกิจการต้องประเมินว่า มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทุก

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดบัญชีก่อนได้หมดไปหรือลดลง ข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าผลขาดทุน

จากการด้อยค่าได้ลดลงหรือหมดไปจะแสดงตรงกันข้ามกับข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 27.9 หากยัง
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มีข้อบ่งช้ีอื่นๆ กิจการต้องก าหนดว่าต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อน ๆ บางส่วน

หรือทั้งหมดหรือไม่ กระบวนการในการก าหนดนั้นจะขึ้นอยู่กบัว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ในงวดก่อน ๆ ขึ้นอยู่กบัข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก)  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์แต่ละรายการ (ดูย่อหน้าที่ 27.30) หรือ 

(ข)  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์รวมอยู่ (ดูย่อหน้าที่ 

27.31) 

การกลบัรายการของการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละ

รายการ 

27.30  เม่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ ข้ึนอยู่กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่เกิดการ

ด้อยค่าแต่ละรายการ กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

(ก)  กจิการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน 

(ข)  หากประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการต้องเพ่ิมมูลค่าตาม

บัญชีให้เทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดที่จะอธิบายในย่อหน้าที่ 27.30(ค) 

ข้างล่างน้ี กิจการต้องบันทึกส่วนที่เพ่ิมข้ึนน้ีเป็นการกลับรายการของผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

โดยรับรู้ไปยังก าไรหรือขาดทุนทนัที เว้นแต่ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตีใหม่ตาม

หลักการตีราคาในย่อหน้าที่ 17.15(ข) การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่

ตีราคาใหม่ต้องถือเป็นการเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 17.15(ค) 

(ค)  กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยไม่เพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากไม่

เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ในปีก่อน ๆ 

(ง)  หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุงการคิดค่าเสื่อม

ราคา (ค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์ในงวดอนาคต เพ่ือปันส่วนมูลค่าตามบัญชีที่ปรับใหม่ของ

สนิทรัพย์ หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 

การกลบัรายการของการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัย์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด 

27.31  เมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเร่ิมแรกขึ้ นอยู่กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการด้อยค่าของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดซ่ึงมีสนิทรัพย์รวมอยู่ กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดต่อไปน้ี 

(ก)  กิจการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่

รายงานปัจจุบัน 

(ข)  หากประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตาม

บัญชี ส่วนเกินน้ันเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปันส่วนมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน

ไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ัน ตามสัดส่วนของ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่าน้ัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับข้อจ ากัดที่จะอธิบายในย่อหน้าที่ 27.31(ค) 
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ข้างล่างน้ี การเพ่ิมขึ้ นของมูลค่าตามบัญชีต้องถือเสมือนเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ และรับรู้ไปยังก าไรหรือขาดทุนทนัที เว้นแต่ว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตีใหม่ตามหลักการตีราคาในย่อหน้าที่ 17.15(ข) การกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องถือเป็นการเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 17.15(ค) 

(ค)  ในการปันส่วนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่บันทกึเพ่ิมน้ันต้องไม่เพ่ิมขึ้นกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ต ่า

กว่าของ 

(1)  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ และ 

(2)  มูลค่าตามบัญชีที่มีการก าหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการ

ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ในงวดก่อนๆ 

(ง)  ส่วนเกินของมูลค่าที่จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ไม่สามารถปันส่วนไปยังสินทรัพย์

เน่ืองจากข้อจ ากัดตามย่อหน้าที่ 27.31(ค) ข้างต้น ต้องน าไปปันส่วนให้แก่สินทรัพย์อื่นในหน่วย

สนิทรัพย์เดียวกนั (ยกเว้นค่าความนิยม) ตามสดัส่วนมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

(จ)  หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หากสามารถปฏิบัติได้) กิจการต้อง

ปรับปรุงการคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์แต่ละรายการของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดในงวดอนาคต เพ่ือปันส่วนมูลค่าตามบัญชีที่ปรับใหม่ของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่า

คงเหลืออย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

27.32  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรพัยแ์ต่ละประเภทตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 27.33 ดังต่อไปนี้  

(ก)  จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการแต่ละบรรทดั

ที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (และงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) ซ่ึงมีผลขาดทุน

จากการด้อยค่ารวมอยู่ และ 

(ข)  จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ ซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวดและ

รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (และงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) 

ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการรวมอยู่ 

 

27.33  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสนิทรัพย์แต่ละประเภทตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 27.32 ดังต่อไปนี้  

(ก)  สนิค้าคงเหลือ 

(ข)  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์(รวมทั้งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่รับรู้ตามวิธรีาคาทุน) 

(ค)  ค่าความนิยม 

(ง)  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม 

(จ)  เงินลงทุนในบริษทัร่วม และ 

(ฉ)  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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บทที ่28   

ผลประโยชนข์องพนักงาน 

ขอบเขตของบทนี้  

28.1 ผลประโยชนข์องพนกังาน คือ สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กิจการให้เพ่ือแลกเปล่ียนกับบริการที่ได้รับจาก

พนักงาน รวมถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารด้วย ในบทน้ีให้ถือปฏบัิติกับผลประโยชน์ของพนักงานทุก

รูปแบบ ยกเว้นรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ซ่ึงครอบคลุมอยู่ในบทที่ 26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์ผลประโยชน์ของพนักงานที่ครอบคลุมในบทน้ีจะเป็นหน่ึงในสี่ประเภทต่อไปน้ี 

(ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน คือผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชนเ์มื่อเลิก

จา้ง) ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ  

(ข)  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน ซ่ึงคือผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง) 

ซ่ึงมีการจ่ายหลังจากการจ้างงานสิ้นสดุลง 

(ค)  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ซ่ึงคือผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานและผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) ซ่ึงไม่ได้ถึงก าหนดจ่ายช าระภายใน 12 เดือนนับจาก

วันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ 

(ง)  ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง คือผลประโยชน์ของพนักงานที่จะจ่ายซ่ึงเป็นผลจากข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(1)  การตัดสนิใจของกจิการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ หรือ 

(2)  การตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับการออกจากงานโดยสมัครใจเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

ผลประโยชน์ จากเร่ืองดังกล่าว 

28.2    ผลประโยชน์ของพนักงานยังรวมถึงรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยที่พนักงานได้รับตราสารทุน 

(เช่น หุ้นหรือสิทธิเลือกซ้ือหุ้น) หรือเงินสดหรือสินทรพัยอ์ื่นของกิจการในจ านวนที่ข้ึนอยู่กับราคาของ

หุ้นของกิจการหรือตราสารทุนอื่นของกิจการ กิจการต้องน าการบัญชีส าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑท์ี่ระบุในบทที่ 26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาถือปฏบัิติ 

หลักการรบัรูร้ายการทัว่ไปส าหรบัผลประโยชนข์องพนกังานทั้งหมด 

28.3    กจิการต้องรับรู้ต้นทุนของผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดที่พนักงานได้รับสิทธิเน่ืองจากบริการที่ให้แก่

กจิการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดย 

(ก)  รับรู้เป็นหนี้ สิน หลังหักจ านวนเงินที่จ่ายแล้ว ทั้งส่วนที่จ่ายโดยตรงให้กับพนักงานหรือส่วนที่จ่าย

สมทบให้เป็นกองทุนผลประโยชน์ของพนักงาน หากจ านวนเงินที่จ่ายแล้วสูงกว่าภาระผูกพันอัน

เกิดจากการได้รับบริการก่อนวนัที่รายงานกิจการต้องรับรู้จ านวนส่วนเกินน้ันเป็นสินทรัพย์ด้วย

จ านวนเงินจ่ายล่วงหน้าที่จะส่งผลในการลดการจ่ายในอนาคตลง หรือรับคืนเงินสดในอนาคต 

(ข)  รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะก าหนดให้รวม

ต้นทุนเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสนิทรัพย์ เช่น สินคา้คงเหลือ หรือ ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
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ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

ตวัอย่าง 

28.4    ตัวอย่างของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ 

(ก)  ค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

(ข)  การลาระยะสั้นที่ยังได้รับค่าตอบแทน (เช่น ลาพักผ่อนประจ าปี และลาป่วยที่ยังได้รับ

ค่าตอบแทน) เมื่อคาดว่าการลางานน้ันจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้

ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

(ค)  ส่วนแบ่งก าไรและโบนัสที่ต้องจ่ายภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการที่

เกี่ยวข้อง และ 

(ง)  ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย ยานพาหนะ และสินค้าหรือ

บริการที่ให้เปล่าหรือในลักษณะอุดหนุน) ส าหรับพนักงานปัจจุบัน 

การวดัมูลค่าของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานโดยทัว่ไป 

28.5    เม่ือพนักงานได้ให้บริการแก่กิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องวัดมูลค่าจ านวนที่ต้อง

รับรู้ ตามย่อหน้าที่ 28.3 โดยที่ไม่ต้องคิดลดจ านวนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่คาดว่าจะ

จ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกบับริการที่ได้รับจากพนักงาน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า – การลาระยะสั้นทีย่งัไดร้บัค่าตอบแทน 

28.6    กจิการอาจให้พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนได้จากหลายกรณี รวมถึงการลาพักผ่อนประจ าปีและการ

ลาป่วย การลาระยะสั้นที่ได้รับค่าตอบแทนบางรายการเป็นแบบสะสม น่ันคือ สิทธิการลาน้ันสามารถยก

ยอดไปใช้ในอนาคตหากไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมด ตัวอย่างน้ันรวมถึง การลาพักผ่อนประจ าปี

และการลาป่วย กจิการต้องรับรู้ต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึนของสิทธิการลางานทีย่งัไดร้บัค่าตอบแทนชนิด

สะสมเม่ือพนักงานได้ให้บริการซ่ึงเพ่ิมสิทธิในการได้รับการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนในอนาคต 

กจิการต้องวัดมูลค่าของต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึนของสทิธกิารลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมโดย

ไม่คิดลดตามจ านวนซ่ึงกจิการคาดว่าจะจ่ายเพ่ิม เน่ืองจากมีสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องแสดงจ านวนดังกล่าวเป็นหนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่รายงาน 

28.7    กจิการต้องรับรู้ต้นทุนของการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดอื่น (ที่ไม่สะสม) เม่ือมีการลางานเกิดข้ึน 

กิจการต้องวัดมูลค่าของต้นทุนการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดไม่สะสม โดยไม่ต้องคิดลดจ านวน

ของเงินเดือนและค่าแรงที่จ่ายหรือต้องจ่ายในงวดที่มีการลางาน 

 

การรบัรูร้ายการ – โครงการส่วนแบ่งก าไรและโครงการโบนสั 

28.8    กจิการต้องรับรู้ต้นทุนที่คาดว่าต้องจ่ายของส่วนแบ่งก าไรและโบนัส หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปน้ี 

(ก)  กิจการมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบันที่ต้องจ่าย เน่ืองจาก
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เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนในอดีต (ทั้งน้ีหมายถึงกจิการไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้นอกจากต้องจ่ายเงิน) และ 

(ข)  สามารถประมาณภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน: ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไวแ้ละโครงการ

ผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

28.9  ผลประโยชน์หลังออกจากงานให้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  

(ก)  ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เช่น บ านาญ และ 

(ข)  ผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่น เช่น การประกนัชีวิตและการรักษาพยาบาลภายหลังออกจากงาน 

การจัดการเร่ืองของผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน กจิการต้องน าบทน้ีมาถือปฏบัิติกับการจัดการดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการตั้งกิจการ

แยกออกมาต่างหากเพ่ือรับเงินสมทบและจ่ายผลประโยชน์หรือไม่ ในบางกรณีการจัดการดังกล่าวจะ

ก าหนดโดยกฎหมายมากกว่าจะก าหนดโดยการปฏบัิติของกิจการ ในบางกรณีการจัดการดังกล่าวเกิดขึ้น

จากการปฏบัิติของกจิการแม้ว่าไม่มีแผนอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อกัษรกต็าม 

28.10  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสามารถจัดประเภทเป็นโครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว  ้ หรือ

โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้โดยขึ้นอยู่กบักฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขหลักของโครงการ 

(ก)  โครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ (โครงการสมทบเงิน) หมายถึงโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานที่กิจการจ่ายเงินสมทบในจ านวนที่แน่นอนให้แก่กิจการที่แยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติม หรือต้อง

จ่ายผลประโยชน์โดยตรงให้กับพนักงานหากกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่าย

ผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวด

ก่อน ดังน้ันจ านวนผลประโยชน์หลังออกจากงานที่พนักงานได้รับ จะก าหนดจากจ านวนเงินที่

กจิการจ่ายสมทบ (และบางคร้ังพนักงานร่วมสะสมด้วย) ให้กบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานหรือให้กบับริษัทประกนั รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่เกดิจากเงินสมทบดังกล่าว 

(ข)  โครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ (โครงการผลประโยชน์) หมายถึง โครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานที่มิใช่โครงการสมทบเงิน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ ภาระผูกพันของกิจการคือ 

การที่ต้องจัดหาผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีต และโดยเน้ือหา

แล้ว กิจการต้องรับความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ต้นทุนของ

ผลประโยชน์อาจสูงหรือต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้) และความเสี่ยงจากการลงทุน (สินทรัพย์ที่ต้ัง

ส ารองส าหรับกองทุนผลประโยชน์จะมีผลตอบแทนแตกต่างจากที่คาดหวังไว้) ดังน้ัน ภาระผูกพัน

ของกิจการอาจเพ่ิมขึ้นหากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือการลงทุนน้ันต ่า

กว่าที่คาดการณ์ไว้ และในทางกลับกนั ภาระผูกพันของกิจการอาจลดลงหากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยหรือการลงทุนดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
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โครงการของกลุ่มนายจา้งและโครงการระดบัภาครฐั 

28.11  โครงการของกลุ่มนายจ้างและโครงการระดับภาครัฐต้องจัดประเภทเป็นโครงการสบทบเงินหรือ

โครงการผลประโยชน์บนพ้ืนฐานตามเง่ือนไขของโครงการ รวมถึงภาระผูกพันจากการอนุมาน

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่เป็นทางการ อย่างไรกต็ามหากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะใช้การบัญชีเกี่ยวกับ

โครงการของกลุ่มนายจ้างในลักษณะของโครงการผลประโยชน์ กิจการต้องบันทกึบัญชีโครงการตามย่อ

หน้าที่ 28.13 เสมือนเป็นโครงการสบทบเงิน และเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 28.40 

ผลประโยชนที์ม่ีการประกนั 

28.12  กจิการอาจจ่ายค่าเบี้ ยประกนัเพ่ือสมทบเงินทุนแก่โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน กิจการต้องถือ

ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสมทบเงิน เว้นแต่กิจการจะมีภาระผูกผันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน

จากการอนุมาน ที่ต้องท าตามข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 

(ก)  จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยตรงเมื่อครบก าหนด หรือ  

(ข)  จ่ายเพ่ิมเติมส่วนต่าง หากผู้รับประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดในอนาคต ซ่ึงเกิด

จากการให้บริการของพนักงานในงวดก่อนๆ และงวดปัจจุบัน 

ภาระผูกพันจากการอนุมานสามารถเกดิโดยทางอ้อมผ่านโครงการ โดยผ่านกลไกการก าหนดเบ้ียประกัน

ในอนาคต หรือโดยผ่านความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับผู้รับประกัน หากกิจการมีภาระผูกพัน

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานดังกล่าว กิจการต้องถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชน์ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน : โครงการสมทบเงิน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

28.13  กจิการต้องรับรู้เงินสมทบที่ต้องจ่ายส าหรับงวด โดย 

(ก)  รับรู้เป็นหน้ีสินหลังหักเงินสมทบที่จ่ายแล้ว ถ้าเงินสมทบที่จ่ายแล้วสูงกว่าเงินสมทบที่ครบก าหนด

จ่ายก่อนวันที่รายงานกจิการต้องรับรู้ส่วนเกนินั้นเป็นสนิทรัพย์ 

(ข)  รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะก าหนดให้รวมเงิน

สมทบเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ เช่น สนิค้าคงเหลือ หรือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน : โครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

การรบัรูร้ายการ 

28.14   ในการน าหลักการการรับรู้รายการทั่วไปตามย่อหน้าที่ 28.3 มาถือปฏิบัติกับโครงการผลประโยชน์ 

กจิการต้องรับรู้ ดังน้ี 

(ก)  ภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์สุทธิจาก สินทรพัยโ์ครงการให้รับรู้เป็นหนี้ สินของ
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โครงการผลประโยชน ์(ดูย่อหน้าที่ 28.15 ถึง 28.23) 

(ข)  การเปล่ียนแปลงสุทธิในภาระหน้ีสินระหว่างงวดให้รับรู้เป็นต้นทุนของโครงการผลประโยชน์

ระหว่างงวด (ดูย่อหน้าที่ 28.24 ถึง 28.27) 

การวดัมูลค่าหนี้ สินของโครงการผลประโยชน ์

28.15 กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์ส าหรับภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์เป็น

ผลรวมสทุธขิองรายการดังน้ี  

(ก)  มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ (ภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชนที์่ก าหนดไว ้ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์”)  

ณ วันที่รายงาน (ตามแนวทางปฏิบัติส าหรับการวัดมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าวในย่อหน้าที่ 

28.16 ถึง 28.22) หักด้วย 

(ข)  มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (ถ้ามี) ณ วันที่รายงานที่สามารถน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน

ได้โดยตรง ย่อหน้าที่ 11.27 ถึง 11.32 ให้ข้อก าหนดส าหรับการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์โครงการดังกล่าวซ่ึงเป็นสินทรพัยท์างการเงิน 

การรวมผลประโยชนท์ั้งทีไ่ดร้บัสิทธิขาดและไม่ไดร้บัสิทธิขาด 

28.16  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ของกิจการ ณ วันที่รายงานต้องสะท้อนถึง

ประมาณการของจ านวนของผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการที่ได้ให้บริการในงวด

ปัจจุบันและงวดก่อนๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่ ยังไม่ได้รับสิทธิขาด (ดูย่อหน้าที่ 28.26) และรวมถึง

ผลกระทบของสูตรการค านวณผลประโยชน์ที่ท  าให้พนักงานได้รับผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนส าหรับการให้บริการ

ในปีหลังๆ วิธีน้ีท าให้กิจการต้องก าหนดจ านวนผลประโยชน์ที่จะบันทกึในงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยใช้

ตามสตูรค านวณผลประโยชน์โครงการ และจัดท าประมาณการ (ตามข้อสมมติจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย) โดยใช้ค่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและ

อตัราการเสียชีวิต) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น เงินเดือน และค่ารักษาพยาบาลที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต) ที่

มีอทิธพิลต่อต้นทุนของผลประโยชน์ ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องเป็น

กลาง (ไม่ใช้วิธทีี่ไม่ระมัดระวังหรือระมัดระวังมากจนเกินไป) ต้องสอดคล้องกัน และต้องเป็นการเลือกที่จะ

น าไปสู่การประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกดิภายใต้โครงการดังกล่าว 

การคิดลด 

28.17  กิจการต้องวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์โดยใช้อัตราคิดลดมูลค่าปัจจุบนั กิจการ

ต้องก าหนดอตัราที่ใช้คิดลดการจ่ายเงินในอนาคตโดยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของหุ้นกู้

ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดี ณ วันที่รายงาน ในประเทศที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีการซ้ือขาย

ในตลาดน้อย กจิการควรใช้อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาล (ณ วันที่รายงาน) สกุลเงิน

และเง่ือนไขของหุ้นกู้เอกชนหรือพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับสกุลเงินและประมาณการระยะเวลาที่

ต้องจ่ายเงินในอนาคต 
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วิธีก าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

28.18  หากกิจการมีความสามารถเพียงพอ โดยที่ไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการควรใช้ 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวใ้นการวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผลประโยชน์ข้ึนอยู่กบัเงินเดือนในอนาคต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์โดยใช้เกณฑ์ที่สะท้อนให้เหน็ถึง

เงินเดือนที่ประมาณว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ยัง

ก าหนดให้กิจการต้องใช้ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่างๆ ในการวัด

มูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์รวมถึงอัตราคิดลด อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของ

สินทรัพย์โครงการ อัตราการเพ่ิมของเงินเดือนที่คาดไว้ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการ

เสียชีวิต และอัตราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล (ส าหรับโครงการผลประโยชน์เกี่ยวกับ 

ค่ารักษาพยาบาล) 

28.19  หากกิจการไม่มีความสามารถเพียงพอเน่ืองจากมีต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปในการใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุน

ภายใต้โครงการผลประโยชน์ กิจการสามารถใช้วิธีการค านวณอย่างง่ายต่อไปน้ีในการวัดมูลค่าของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานปัจจุบัน  

(ก)  ไม่ค านึงถึงประมาณการของเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต (น่ันคือ สมมติให้เงินเดือนปัจจุบันจะ

ด าเนินต่อไปจนกระทั่งเวลาที่คาดว่าพนักงานปัจจุบันจะเร่ิมได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน) 

(ข)  ไม่ค านึงถึงบริการที่จะได้รับในอนาคตของพนักงานปัจจุบัน (เช่น สมมติเหมือนให้มีการปิด

โครงการส าหรับพนักงานปัจจุบัน เป็นเช่นเดียวกบัพนักงานใหม่) และ 

(ค)  ไม่ค านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเสียชีวิตขณะที่ให้บริการของพนักงานปัจจุบันระหว่างวันที่

รายงานและวันที่คาดว่าพนักงานจะเร่ิมได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน (เช่น สมมติให้

พนักงานปัจจุบันทุกคนจะได้รับผลประโยชน์หลังออกจากงาน) อย่างไรกต็ามการเสียชีวิตภายหลัง

การบริการยังคงจ าเป็นต้องรวมอยู่ในการพิจารณา 

กิจการที่ได้รับประโยชน์จากการวดัมูลค่าอย่างง่ายตามที่กล่าวข้างต้น ต้องรวมผลประโยชน์ทั้งที่ไดร้บั

สิทธิขาดและไม่ได้รับสทิธขิาดจากการวัดมูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ 

28.20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ

เพ่ือประเมินมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์ที่

ก  าหนดไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ก าหนดให้ต้องมีการประเมินมูลค่าตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ทุกปี ในช่วงเวลาระหว่างการประเมินมูลค่าตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

หากข้อสมมติหลักตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน์สามารถวัดมูลค่าได้โดยการปรับปรุงการวัดมูลค่าจากงวดก่อนส าหรับการ

เปล่ียนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของพนักงาน เช่น จ านวนพนักงาน และระดับเงินเดือน 

โครงการทีเ่ริม่จัดตั้ง การเปลีย่นแปลงโครงการ การลดขนาดโครงการ และการจ่ายช าระ

ผลประโยชน ์
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28.21  หากโครงการผลประโยชน์ที่เร่ิมจัดต้ังหรือมีการเปล่ียนแปลงในงวดปัจจุบัน กิจการต้องเพ่ิมหรือลด

หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และต้องรับรู้การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

เป็นค่าใช้จ่าย (รายได)้ ในก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีขนาด

ลดลง (น่ันคือ ผลประโยชน์หรือกลุ่มของพนักงานที่อยู่ในโครงการมีการลดลง) หรือจ่ายช าระ

ผลประโยชน์ (ภาระผูกพันของนายจ้างสิ้นสุดลง) ในงวดปัจจุบัน ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้

ต้องลดลงหรือขจัดออกและกจิการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน 

สินทรพัยโ์ครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

28.22  หากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานน้อยกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ดังกล่าว โครงการดังกล่าวจะมีส่วนเกินเกิดข้ึน กิจการต้อง

รับรู้ส่วนเกนิของโครงการเป็นสนิทรัพย์โครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้เพียงจ านวนที่สามารถได้รับคืน

ส่วนเกนิทั้งจากการลดเงินสมทบที่จะจ่ายในอนาคตหรือได้รับเงินสดคืนจากโครงการดังกล่าว 

ตน้ทุนของโครงการผลประโยชน ์

28.23 กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ในระหว่างงวด นอกเหนือจาก

การเปล่ียนแปลงการจัดสรรผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างงวด หรือการจ่ายเงินสมทบจาก

นายจ้าง เป็นต้นทุนของโครงการผลประโยชน์ในระหว่างงวด ต้นทุนดังกล่าวจะรับรู้ทั้งหมดในก าไรหรือ

ขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายหรือจะรับรู้บางส่วนในก าไรหรือขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายและรับรู้บางส่วนเป็นรายการ

หน่ึงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 28.24) เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีที่ก  าหนดให้รับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ 

และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การรบัรูร้ายการ-การเลือกใชน้โยบายการบญัชี 

28.24  กจิการต้องรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดในงวดที่

เกดิขึ้น ซ่ึงกจิการต้อง 

(ก)  รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดในก าไรหรือ 

ขาดทุน หรือ 

(ข)  รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ตามการเลือกใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าว กิจการต้องปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้อย่าง

สม ่าเสมอส าหรับโครงการผลประโยชน์ทั้งหมดและผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมด ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

28.25  การเปล่ียนแปลงสุทธิในหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ที่รับรู้เป็นต้นทุนของโครงการผลประโยชน์จะ

รวมถึง 
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(ก)  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ที่เกิดจากบริการที่พนักงานให้ในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 

(ข)  ดอกเบ้ียที่เกดิจากภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(ค)  ผลตอบแทนของสินทรัพย์โครงการและการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของการรับรู้สิทธิที่

จะได้รับชดเชย (ดูย่อหน้าที่ 28.28) ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(ง)  ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดข้ึนระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 

(จ)  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ซ่ึงเป็นผลมาจากการเร่ิมจัดต้ังโครงการ

ใหม่หรือการเปล่ียนแปลงในโครงการที่มีอยู่แล้วในรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 28.21) 

และ 

(ฉ)  การลดลงของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดขนาดของโครงการลงหรือ

การจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการที่มีอยู่ในรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 28.21) 

28.26  บริการของพนักงานจะก่อให้เกิดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ แม้ว่าผลประโยชน์น้ันจะขึ้นอยู่

กับเง่ือนไขของการจ้างในอนาคต (หรืออีกนัยหน่ึง คือ ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นสิทธิขาดของ

พนักงาน) กล่าวคือ การให้บริการของพนักงานก่อนวันที่ได้รับสทิธขิาดน้ัน ก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการ

อนุมาน เน่ืองจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานต่อๆมา จ านวนของบริการที่พนักงานต้องให้ในอนาคต

ก่อนที่จะได้รับสิทธิขาดน้ันจะลดลง ทั้งน้ีในการวัดมูลค่าภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว 

กจิการต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่พนักงานบางคนอาจไม่สามารถท าตามข้อก าหนดที่จะได้รับสิทธิขาด 

ในท านองเดียวกัน แม้ว่าผลประโยชน์หลังออกจากงานบางอย่าง (เช่น ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจาก

งาน) ที่กิจการต้องจ่ายกต่็อเม่ือมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึนภายหลังพ้นสภาพพนักงาน (เช่น การ

เจบ็ป่วย) กจ็ะถือว่ามีภาระผูกพันเม่ือพนักงานได้ให้บริการที่ท  าให้ได้รับสทิธทิี่จะรับผลประโยชน์ดังกล่าว

เม่ือมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่ระบุไว้จะเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อการวัด

มูลค่าของภาระผูกพัน แต่ไม่ได้ก าหนดว่าภาระผูกพันมีอยู่หรือไม่ 

28.27  หากผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ลดลงส าหรับจ านวนที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานภายใต้โครงการที่สนับสนุน

โดยภาครัฐ กิจการต้องวัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้เกณฑ์ที่สะท้อนหน้ีสิน

ผลประโยชน์ภายใต้โครงการภาครัฐ กต่็อเมื่อ 

(ก)  โครงการดังกล่าวมีการบังคับใช้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

(ข)  ประวัติในอดีตหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เช่ือถือได้บ่งช้ีว่าผลประโยชน์ระดับภาครัฐจะเปล่ียนแปลงใน

ลักษณะที่คาดการณ์ได้ เช่น เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของระดับราคาทั่วไปหรือระดับเงินเดือน

ทั่วไปในอนาคต 

 

 

สิทธิทีจ่ะไดร้บัชดเชย 
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28.28  เมื่อปรากฏชัดเจนว่ากิจการอื่นจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือช าระภาระผูกพันตาม

โครงการประโยชน์ กิจการต้องรับรู้สิทธิที่จะได้รับชดเชยน้ันเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก และให้กิจการ 

วัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์อาจแสดงใน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (หรือในงบก าไรขาดทุน หากมีการน าเสนอ) เป็นจ านวนสุทธิหลังหักจ านวนที่

จะได้รับชดเชยที่รับรู้แล้ว 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน 

28.29  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานนั้นรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้   

(ก)  การลางานระยะยาวที่ยังได้รับผลตอบแทน เช่น การให้ลางานระยะยาวหลังจากท างานเป็นระยะ

เวลานาน หรือการลาในปีที่เว้นจากการท างาน เป็นต้น 

(ข)  ผลประโยชน์จากการท างานเป็นระยะเวลานาน 

(ค)  ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัความทุพพลภาพระยะยาว 

(ง)  ส่วนแบ่งก าไรและโบนัสที่จะจ่ายในเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่พนักงานได้

ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และ 

(จ)  ผลตอบแทนที่จะจ่ายในเวลา 12 เดือน หรือมากกว่าหลังจากสิ้นงวดที่มีสทิธไิด้รับ 

28.30  กิจการต้องรับรู้หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานที่วัดมูลค่าเป็นยอดรวมสุทธิของ

จ านวนดังต่อไปนี้  

(ก)  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หักด้วย 

(ข)  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ถ้ามี) ซ่ึงจะใช้ในการช าระ

ภาระผูกพันโดยตรง 

กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของหน้ีสินระหว่างงวด นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงอัน

เน่ืองมาจากการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนักงานในระหว่างงวดหรือการจ่ายเงินเงินสมทบจากผู้ว่าจ้าง 

เป็นต้นทุนของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในระหว่างงวด กิจการต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุนเป็นค่าใช้จ่าย เว้นแต่บทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะก าหนดให้

รับรู้ต้นทุนเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ เช่น สนิค้าคงเหลือ หรือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

28.31  กิจการอาจผูกมัดโดยกฎหมาย สัญญา หรือข้อตกลงอื่นๆ กับพนักงานหรือตัวแทนของพนักงานหรือ

ผูกมัดตามภาระผูกพันจากการอนุมานที่มีพ้ืนฐานจากแนวปฏบัิติของธุรกิจ ประเพณี หรือความประสงค์

ที่จะปฏบัิติอย่างเทา่เทยีมในการที่จะจ่าย (หรือให้ผลประโยชน์อื่นๆ) แก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน 

การจ่ายดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

 

การรบัรูร้ายการ 
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28.32  เน่ืองจากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อกิจการ  กิจการจึง

ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

28.33 เมื่อกิจการรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง กิจการอาจต้องพิจารณาถึงการลดขนาดโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงานหรือโครงการผลประโยชน์อื่นของพนักงานด้วย 

28.34  กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่าย กต่็อเมื่อกิจการแสดงให้เหน็ว่ากิจการ

ผูกพันตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  ว่าจะ 

(ก)  ยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือ 

(ข)  ให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างซ่ึงเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนให้มีการออกจากงานโดย

สมัครใจ 

28.35  กิจการจะแสดงให้เห็นว่ากิจการผูกพันกับการเลิกจ้างเฉพาะเม่ือกิจการมีโครงการที่เป็นทางการอย่าง

ละเอยีดส าหรับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกโครงการน้ัน 

การวดัมูลค่า 

28.36  กจิการต้องวัดมูลค่าผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างด้วยการประมาณการที่ดีที่สุดของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายช าระ

ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่มีการให้ข้อเสนอเพ่ือสนับสนุนการลดพนักงานโดย

ความสมัครใจ การวัดมูลค่าของผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างน้ัน ต้องก าหนดตามจ านวนพนักงานที่คาดว่าจะ

รับข้อเสนอ 

28.37  เมื่อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างครบก าหนดจ่ายมากกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ให้กจิการ

วัดมูลค่าผลประโยชน์ดังกล่าวด้วยการคิดลดมูลค่าปัจจุบัน 

โครงการของกลุ่มบริษทั 

28.38  หากบริษทัใหญ่ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานของบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัตั้งแต่หน่ึงรายขึ้ นไป และ 

บริษัทใหญ่มีการจัดท างบการเงินรวมโดยปฏบัิติตามทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือมาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัสมบูรณ ์บริษัทย่อยดังกล่าว

ได้รับอนุญาตให้รับรู้รายการและวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยใช้เกณฑ์การปัน

ส่วนอย่างสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่รับรู้ส าหรับกลุ่มบริษัท 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

28.39  บทน้ีไม่ได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานโดยเฉพาะ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้
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28.40  กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสมทบเงินที่ก  าหนด

ไว้ หากกิจการจัดให้โครงการของกลุ่มนายจ้างเป็นโครงการสมทบเงินที่ก  าหนดไว้ เน่ืองจากมีข้อมูลไม่

เพียงพอที่จะใช้การบัญชีโครงการผลประโยชน์ (ดูย่อหน้าที่ 28.11) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่ว่า

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์และเหตุผลที่บันทกึรายการดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

สมทบเงิน ตลอดจนข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับส่วนเกินหรือส่วนขาดของโครงการและนัยของผลกระทบที่จะ

เกดิขึ้นกบักจิการ (ถ้ามี) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการผลประโยชนที์ก่ าหนดไว ้

28.41  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัโครงการผลประโยชน์ (เว้นแต่โครงการผลประโยชน์ของกลุ่มนายจ้างที่

บันทกึบัญชีเป็นโครงการสมทบเงินตามย่อหน้าที่ 28.11 ที่ต้องปฏบัิติตามการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 

28.40 แทน) หากกิจการมีโครงการผลประโยชน์มากกว่าหน่ึงโครงการ กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลของ

โครงการเหล่าน้ันในยอดรวม หรือแยกเป็นแต่ละโครงการ หรือเปิดเผยเป็นกลุ่ม ตามรูปแบบที่เหน็ว่า

เป็นประโยชน์มากที่สดุ:  

(ก)  ค าอธบิายโดยทั่วไปเกี่ยวกบัแต่ละประเภทของโครงการ รวมถึงนโยบายกองทุน 

(ข)  นโยบายการบัญชีของกิจการส าหรับการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย (ทั้งในก าไรหรือขาดทุน หรือเป็นรายการหน่ึงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

และจ านวนของผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ใน

ระหว่างงวด 

(ค)  ค าอธบิายรายการหากกจิการใช้วิธีการค านวณอย่างง่าย ตามย่อหน้าที่ 28.19 ในการวัดมูลค่าของ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่การใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพ่ือวัดมูลค่าภาระผูกพันและ

ต้นทุนของโครงการผลประโยชน์ก่อให้เกดิต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

(ง)  วันที่การค านวณมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยล่าสุด และหากวันที่

ดังกล่าวมิใช่วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องอธิบายรายการปรับปรุงที่อาจมีในการวัด

มูลค่าของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(จ)  การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ โดยแสดงแยก

ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการเปล่ียนแปลงอื่นทั้งหมด 

(ฉ)  การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวดของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ และสิทธิที่จะได้รับ

ชดเชยที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ โดยแสดงแยกรายการดังต่อไปน้ี (หากเกี่ยวข้อง)  

(1)  จ านวนที่จ่ายสมทบ 

(2)  ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว และ 

(3)  การเปล่ียนแปลงอื่นในสนิทรัพย์โครงการ 

(ช)  ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกบัโครงการผลประโยชน์ในระหว่างงวด เปิดเผยแยกจ านวน ดังน้ี 

(1)  จ านวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน และ 

(2)  จ านวนที่รวมเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 
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(ซ)  ร้อยละหรือจ านวนของประเภทสินทรัพย์ที่ส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์โครงการทั้งหมด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยประเภทหลักของสินทรัพย์

โครงการต้องรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) ตราสารทุน ตราสารหน้ี อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์

อื่นทั้งหมด เป็นต้น 

(ฌ)  จ านวนเงินที่รวมในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โครงการ ส าหรับ 

(1)  เครือ่งมือทางการเงินแต่ละประเภทของกจิการเอง และ  

(2)  อสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ที่กจิการครอบครองหรือสนิทรัพย์อื่นที่กจิการใช้ 

(ญ)  ผลตอบแทนจริงจากสนิทรัพย์โครงการ 

(ฎ)  ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่ใช้ (หากเกี่ยวข้อง)  ซ่ึงรวมทั้ง 

(1)  อตัราคิดลด 

(2)  อตัราผลตอบแทนที่คาดไว้จากสนิทรัพย์โครงการที่เสนอในงบการเงิน 

(3)  อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ 

(4)  อตัราแนวโน้มต้นทุนการรักษาพยาบาล 

(5)  ข้อสมมติที่เป็นสาระส าคญัตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอื่นที่น ามาใช้ 

รายการกระทบยอดในข้อ จ และ ฉ ข้างต้นไม่จ าเป็นต้องแสดงส าหรับงวดก่อน บริษัทย่อยที่รับรู้รายการ

และวัดมูลค่าค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผลของการรับรู้

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการ (ดูย่อหน้าที่ 28.38) ในงบการเงินเฉพาะกิจการต้องอธิบายนโยบายส าหรับ

การปันส่วนและต้องเปิดเผยข้อมูลในข้อ 28.41(ก) ถึง 28.41(ฎ) ที่กล่าวไว้ข้างต้นส าหรับโครงการ

โดยรวม 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 

28.42  ส าหรับแต่ละประเภทของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่กิจการให้แก่พนักงาน กิจการต้องเปิดเผยลักษณะ

ของผลประโยชน์ จ านวนของภาระหน้ีสนิและขอบเขตของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนเ์มือ่เลิกจา้ง 

28.43  ส าหรับแต่ละประเภทของผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างที่กิจการให้แก่พนักงาน กิจการต้องเปิดเผยลักษณะ

ของผลประโยชน์ และจ านวนของภาระหน้ีสนิและขอบเขตของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

28.44  เม่ือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนพนักงานที่จะรับข้อเสนอผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง จะท าให้เกิด

หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน ตามบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัย์ทีอ่าจเกิดขึ้น 

ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน เว้นแต่ระดับความเป็นไปได้ที่ต้องจ่ายเงิน

ออกไปเพ่ือช าระผลประโยชน์น้ันอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ 
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บทที ่29  

ภาษีเงินได ้

ขอบเขตของบทนี้  

29.1  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ภาษีเงินได ้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศที่ค านวณจากก าไรทางภาษี  รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม และ

การร่วมคา้ต้องจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กจิการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

29.2  บทน้ีครอบคลุมถึงการบัญชีภาษีเงินได้ ที่ก  าหนดให้กิจการต้องบันทกึผลกระทบทางภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันและงวดอนาคตของรายการและเหตุการณ์อื่นซ่ึงมีการรับรู้แล้วในงบการเงิน จ านวนภาษีที่รับรู้

เหล่าน้ีประกอบด้วยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน คือ ภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ หรือสามารถขอคืนได้ ซ่ึงเกดิจากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด

ปัจจุบันหรืองวดที่ผ่านมา  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ ภาษีเงินได้ที่ต้องช าระหรือสามารถขอคืนได้ใน

งวดอนาคต  โดยทั่วไปเป็นผลมาจากการได้รับประโยชน์จากสินทรพัยห์รือการช าระหนี้ สินส าหรับมูลค่า

ตามบญัชีปัจจุบัน และผลกระทบทางภาษีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในปัจจุบันยกไปและเครดิต

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 

29.3 บทน้ีไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรฐับาล (ดูบทที่ 24 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

อย่างไรกด็ีบทน้ีก าหนดวิธกีารบัญชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่อาจเกดิจากเงินอุดหนุนดังกล่าว 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

29.4  กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันส าหรับภาษีที่ต้องจ่ายช าระจากก าไรทางภาษีของงวด

ปัจจุบันและงวดที่ผ่านมา แต่หากจ านวนภาษีที่ได้ช าระไปแล้วในงวดปัจจุบันและงวดที่ผ่านมามากกว่า

จ านวนภาษีที่ต้องช าระส าหรับงวดน้ันๆ กิจการต้องรับรู้ส่วนเกินน้ันเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน 

29.5  กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันส าหรับผลประโยชน์ที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่

สามารถน ากลับไปลดภาษีที่จ่ายในงวดก่อนได้ (กรณีน้ียังไม่มีในประเทศไทย) 

29.6  กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ช าระ (หรือได้รับคืน) โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผล

บงัคบัใชภ้ายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องค านึงถึงอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อข้ันตอนที่เหลืออยู่ในข้ันตอนการออกกฎหมายน้ันไม่เคยส่งผลกระทบต่อ

ผลลัพธ์ในอดีตและไม่น่าจะเป็นเช่นน้ัน  ย่อหน้าที่ 29.32 ถึง 29.33 ได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การวดัมูลค่าเพ่ิมเติม 
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การรบัรูร้ายการของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หลกัการทัว่ไปในการรบัรูร้ายการ 

29.7 หลักการพ้ืนฐานของการรบัรูร้ายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน คือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตน 

จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมี 

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระ

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิดังกล่าวจะมีผลท าให้กจิการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น (หรือลดลง) 

จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่าย หากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการช าระหน้ีสินน้ันไม่มีผลกระทบทาง

ภาษี บทน้ีก าหนดให้กจิการต้องรับรู้หนี้ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หรือสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี) โดยมีข้อยกเว้นบางประการ หากกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิโดยปราศจากผลกระทบต่อก าไรทางภาษีแล้ว กิจการจะ

ไม่มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนในส่วนของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

29.8  กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ที่จะได้รับหรือต้องจ่าย

ช าระในงวดอนาคตซ่ึงเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเหล่านั้นเกิด

จากผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการในงบแสดงฐานะการเงินและ

มูลค่าของสนิทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้โดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี (ผลแตกต่างดังกล่าวเรียกว่า “ผลแตกต่าง

ช่ัวคราว”) และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 

ฐานภาษีและผลแตกต่างชัว่คราว 

29.9 ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่ในทางภาษียอมให้น าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

จากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเม่ือกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์น้ัน แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ฐานภาษีของสินทรัพย์จะ

เทา่กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

29.10 ฐานภาษีของหน้ีสนิ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินหักด้วยมูลค่าของหน้ีสินในทางภาษียอมให้น าไป

หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ในกรณีของรายไดรั้บล่วงหน้า ฐานภาษีของหน้ีสินคือ มูลค่าตามบัญชีหัก

ด้วยจ านวนรายได้ที่ไม่ต้องน าไปเสยีภาษีในงวดอนาคต 

29.11 รายการบางรายการมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ว่ารายการน้ันจะไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดง

ฐานะการเงิน ตัวอย่างเช่น ตน้ทุนวิจัยและพฒันาซ่ึงกิจการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรทาง

บญัชีในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดข้ึน แต่ยังไม่สามารถน าไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร 

(ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนวิจัยและพัฒนา (คือ 

จ านวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคตได้) กับมูลค่าตามบัญชี ซ่ึงในที่น้ี

เทา่กบัศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี ซ่ึงก่อให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

29.12 ผลแตกต่างช่ัวคราวคือ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงินกบัฐานภาษี ส าหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างช่ัวคราวค านวณได้โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซ่ึงฐานภาษีน้ีอ้างอิงจากแบบ
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แสดงรายการเสียภาษีรวมส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ ในบาง

ประเทศฐานภาษีอ้างองิจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกจิการในกลุ่มกิจการ 

29.13 ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ท  าให้เกดิผลแตกต่างช่ัวคราวรวมถึง 

(ก) ต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ระบุได้ตามมูลค่ายุติธรรม

เป็นไปตามบทที่  19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม แต่ไม่มีรายการปรับปรุงในทางภาษี

(ตัวอย่างเช่น ฐานภาษีของสินทรัพย์อาจยังคงมีค่าเท่ากับต้นทุนเดิมของเจ้าของเดิม) การรับรู้

สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความ

นยิมที่กจิการรับรู้ 

(ข) กจิการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงในทางภาษี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตหรือก าหนดให้สินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือตีราคา

สินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น บทที่ 16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และบทที่ 17 ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์) 

(ค) กจิการมีค่าความนิยมที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ

ศูนย์ ถ้าหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีไม่อนุญาตให้ตดัจ าหน่ายหรือรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเพ่ือ

หักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษี และไม่อนุญาตให้น าต้นทุนของค่าความนิยมมาหัก

เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีการจ าหน่ายบริษัทย่อย 

(ง) ฐานภาษีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเม่ือเร่ิมแรก 

(จ) มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยีน้ัน 

รายการข้างต้นไม่ใช่ทั้งหมดของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ท  าให้เกิดสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 29.14 และ 29.16) 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษี 

29.14 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ ยกเว้นกรณีที่หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันเกดิจาก 

(ก) การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของค่าความนิยม หรือ 

(ข) การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกดิจากรายการ 

(1) ที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ 

(2) ไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่เกดิรายการน้ัน 

อย่างไรกต็าม ส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและ

บริษัทร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 29.25 

29.15 ผลแตกต่างช่ัวคราวบางรายการเกิดขึ้ นเมื่อกิจการต้องน ารายไดห้รือค่าใช้จ่ายไปรวมค านวณก าไรทาง

บัญชีในงวดหน่ึง ในขณะที่ต้องน าจ านวนดังกล่าวไปรวมค านวณก าไรทางภาษีในอีกงวดหน่ึง ผลแตกต่าง

ช่ัวคราวในลักษณะน้ีโดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างช่ัวคราวตามตัวอย่าง
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ต่อไปน้ีจัดเป็นผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษี ซ่ึงมีผลท าให้เกดิหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

(ก) กิจการน ารายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา แต่ในบาง

ประเทศก าหนดให้น ารายได้ดอกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางภาษีเงินได้ เมื่อได้รับเงินสด  ใน

กรณีน้ีฐานภาษีของดอกเบ้ียค้างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินจะมีค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากรายได้

ดอกเบี้ ยรับจะไม่ถือรวมเป็นก าไรทางภาษีจนกว่ากจิการจะได้รับเงินสด  

(ข) ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากค่าเสื่อมราคาที่ใช้ใน

การค านวณก าไรทางบัญชี ผลแตกต่างช่ัวคราวในกรณีน้ีจะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์ ซ่ึงฐานภาษีค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้วย

จ านวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหักในการค านวณก าไร

ทางภาษีส าหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนได้ หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคาทาง

บัญชี จะท าให้เกดิผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีข้ึน และกิจการต้องบันทกึเป็นหน้ีสินภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะท าให้เกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงมีผลท าให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 

29.16) 

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี 

29.16 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ 

โดยรับรู้เท่ากับจ านวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าผลแตกต่าง

ช่ัวคราวน้ันมาใช้หักภาษีได้ ทั้งน้ีกจิการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกดิจากรายการต่อไปน้ี 

(ก) รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ 

(ข) ณ วันที่เกดิรายการ รายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

อย่างไรกต็าม หากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีน้ันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา บริษัท

ร่วมและส่วนได้เสยีในการร่วมค้า ให้กจิการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 29.26 

29.17 ตัวอย่างของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ซ่ึงท าให้เกดิสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังน้ี 

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางบัญชี เน่ืองจาก

พนักงานให้บริการแก่กิจการ แต่จะสามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรทางภาษีได้ 

กต่็อเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบให้กองทุนหรือเมื่อกิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้าง

ให้แก่พนักงาน ในกรณีน้ีจะเกดิผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินกับฐานภาษี 

ซ่ึงฐานภาษีของหน้ีสนิมีค่าเป็นศูนย์ ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซ่ึงกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของค่าใช้จ่ายที่สามารถ

น าไปหักจากก าไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่

พนักงาน 

(ข) กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่มีการปรับปรุงในทางภาษี ใน

กรณีน้ีจะเกดิผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีข้ึน หากฐานภาษีของสนิทรัพย์มีจ านวนมากกว่ามูลค่า
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ตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

29.18 การกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะมีผลท าให้ก าไรทางภาษีส าหรับงวดอนาคตลดลง 

กจิการจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้

หักภาษีได้ กต่็อเมื่อกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเดียวกันและ

หน่วยภาษีเดียวกนัซ่ึงมีจ านวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกดิการกลับรายการ 

(ก) ในงวดเดียวกนักบังวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี หรือ 

(ข) ในงวดที่ผลขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้

ประโยชน์ได้ซ่ึงอาจเป็นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต  

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้

หักภาษีเกดิขึ้น 

29.19 เม่ือกิจการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วยภาษี

เดียวกนัไม่เพียงพอ กจิการสามารถรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี

และหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการของผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี (หรือในงวดที่ผลขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงอาจเป็นงวดในอดีตหรือในอนาคต ในการประเมินว่ากิจการ

จะมีก าไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่ กจิการจะไม่พิจารณาจ านวนที่ต้องเสียภาษี ที่เกิด

จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่น าไปหักภาษีซ่ึงคาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต เน่ืองจากสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีในอนาคตน้ันต้องอาศัยก าไรทาง

ภาษีในงวดอนาคต เพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว

เช่นกนั  

(ข) กจิการมีการวางแผนภาษีอากรเพ่ือท าให้กจิการมีก าไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้ 

29.20 ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้กิจการพิจารณาแนวทางตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 29.21 ถึง 29.22  

ผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชแ้ละเครดิตภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

29.21 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้

ใช้เทา่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ กิจการจะพิจารณาหลักเกณฑ์

ต่อไปน้ีในการประเมินความน่าจะเป็นว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

(ก) กจิการมีผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับหน่วยงานที่จัดเกบ็ภาษีและหน่วยเสีย

ภาษีเดียวกนั ในจ านวนที่เพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้

ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่ 

(ข) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
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ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุลง 

(ค) ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุได้และเหตุการณ์น้ันไม่น่าจะ

เกดิขึ้นอกีหรือไม่ และ 

(ง) กจิการมีการวางแผนภาษีเพ่ือสร้างก าไรทางภาษีให้เกิดข้ึนในงวด ที่สามารถน าผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

หากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุน 

ทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีส าหรับส่วนนั้น 

29.22 การที่กิจการมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีก าไรทาง

ภาษีในอนาคต ดังน้ันเมื่อกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่เกดิจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ได้เท่าที่กิจการมีผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เช่ือได้ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะ

น าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้  

การน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีย่งัไม่ไดร้บัรูม้าประเมินใหม่ 

29.23 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้

ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้น้ันได้ตามจ านวนที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตที่จะท าให้ได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

29.24 ผลแตกต่างช่ัวคราวจะเกิดขึ้ นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และ

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่

เป็นสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม หรือผู้ถูกลงทุน ซ่ึงรวมถึงมูลค่าตามบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม) มีจ านวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมักเท่ากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ

ส่วนได้เสยี ผลแตกต่างน้ีอาจเกดิขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น 

(ก) บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้ามีก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 

(ข) การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกนั และ 

(ค) การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เทา่กบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

เงินลงทุนอาจค านวณแตกต่างกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับงบ

การเงินรวม ในกรณีน้ีผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนอาจมีความแตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่มีมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับนโยบายการบัญชี

ที่เลือกไว้ในย่อหน้าที่ 9.26 

29.25 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่
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เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า ยกเว้นเม่ือเข้า

เง่ือนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้   

(ก) บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรือผูร่้วมคา้สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกต่าง

ช่ัวคราว และ 

(ข) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคตอนัใกล้ 

29.26 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการที่

เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า กต่็อเมื่อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

(ก) จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างช่ัวคราวในอนาคตอนัใกล้ และ 

(ข) จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างช่ัวคราวมาใช้ประโยชน์ได้ 

การวดัมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

29.27  กิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษี

อากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน  กิจการต้อง

ค านึงถึงอตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เม่ือข้ันตอนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการออก

กฎหมายน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอดีตและไม่น่าจะเป็นเช่นน้ัน   

29.28  เม่ือกิจการต้องเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันส าหรับก าไรทางภาษีในแต่ละระดับ กิจการต้องวัด

มูลค่าหน้ีสนิ (หรือสนิทรัพย์) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้ถัวเฉล่ียหรืออัตรา

ภาษีที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ถัวเฉล่ีย ที่คาดว่าต้องใช้กับก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีในงวดที่กิจการคาดว่า

จะจ่ายช าระหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)  

29.29  การวัดมูลค่าหน้ีสนิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจาก

ลักษณะวิธกีารที่กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังน้ันกจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยใช้อตัราภาษีและฐานภาษีที่สอดคล้องกบัลักษณะที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ

จ่ายช าระหน้ีสิน ตัวอย่างเช่น ถ้าผลแตกต่างช่ัวคราวเกิดจากรายการรายได้ที่คาดว่าจะต้องเสียภาษีใน

อนาคตในรูปของผลก าไรจากการลงทุน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะถูกวัดมูลค่าด้วยอัตรา

ภาษีของผลก าไรจากการลงทุนน้ันและฐานภาษีซ่ึงสอดคล้องกับมูลค่าตามบัญชีที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การขาย 

29.30 หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีเกิดขึ้ นจากการตีราคา

สินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาตามบทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมราคาโดยการขาย หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกดิขึ้นจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย

มีข้อสันนิษฐานว่ามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะเป็นมูลค่าที่จะได้รับคืนจากการ

ขาย ดังน้ัน หากข้อสันนิษฐานเป็นจริง การวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษี
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เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดต้องสะท้อนผลทางภาษีที่จะได้รับจากมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนจากการขาย หากข้อสนันิษฐานน้ีมีข้อโต้แย้งว่าไม่จริง โดยถ้าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

น้ีมีการคิดค่าเสื่อมราคาและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด

ตลอดอายุของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากกว่าที่จะขาย กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ 29.29 

29.31 กิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน และกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เมื่อเหน็ว่าไม่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งน้ีการปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงน้ัน 

กิจการต้องกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีให้เท่ากับจ านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ว่ากจิการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การวดัมูลค่าภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

29.32  กจิการต้องไม่คิดลดภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หรือสนิทรัพย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

29.33  ในบางประเทศ กจิการอาจต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอตัราที่สงูกว่า หรือต ่ากว่าอตัราปกติ หากกิจการน าก าไร

สุทธิหรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ และใน

บางประเทศ กจิการอาจได้รับคืนหรือจ่ายช าระภาษีเงินได้ หากกจิการน าก าไรสทุธหิรือก าไรสะสมไม่ว่าจะ

บางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นของกจิการ ซ่ึงในสถานการณ์เหล่าน้ี กิจการต้อง

วัดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษีที่ใช้กับก าไรที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร จนกระทั่งกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปันผลค้างจ่าย เมื่อกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปันผลค้างจ่าย 

กิจการต้องรับรู้ผลของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หรือหน้ีสิน (สินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

และค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่่ายของเงินปันผล 

29.34  เมื่อกจิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กฎหมายอาจก าหนดให้กจิการต้องจ่ายส่วนหน่ึงของเงินปันผลแก่

หน่วยงานจัดเก็บภาษีในฐานะของผู้ถือหุ้น กิจการต้องบันทึกจ านวนเงินที่ จ่ายหรือค้างจ่ายให้กับ

หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีไว้ในส่วนของเจา้ของโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินปันผล 

การแสดงรายการ 

การปันส่วนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและส่วนของเจา้ของ 

29.35  กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในองค์ประกอบเดียวกันกับก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เช่น  

การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง การด าเนินงานที่ยกเลิก หรือ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หรือส่วนของ
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เจ้าของ ที่เป็นรายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลให้เกดิค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ความแตกต่างของรายการหมุนเวียนกบัไม่หมุนเวียน 

29.36 ในกรณีที่กิจการแยกแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นรายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนในงบ

แสดงฐานะการเงิน กจิการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์ 

(หน้ีสนิ) หมุนเวียน 

การหกักลบ 

29.37  กิจการต้องน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน หรือต้องน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปหักกลบกบัหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ 

กต่็อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนดังกล่าวมาหักกลบกัน และกิจการสามารถแสดงให้

เหน็โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปที่จะจ่ายช าระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือ

จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั 

การเปิดเผยขอ้มูล 

29.38  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบของภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต่องบการเงิน ซ่ึงเป็นผลของการรับรู้รายการและ

เหตุการณ์อื่นๆ 

29.39  กิจการต้องเปิดเผยส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้แยกกัน ส่วนประกอบ

ดังกล่าวของค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้อาจรวมถึง: 

(ก)   ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

(ข)   รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนๆที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน 

(ค)  ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึน หรือที่กลับ

รายการ 

(ง)   ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีหรือ

การจัดเกบ็ภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

(จ)   จ านวนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากผลขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างช่ัวคราวที่ยัง

ไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนแต่กจิการน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

(ฉ)   การปรับปรุงค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

สถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของผู้ถือหุ้น 

(ช)   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิข้ึนจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี หรือการกลับรายการของการปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน ตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 29.31และ 

(ซ)   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาด ซ่ึงรวมในก าไรหรือขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถน าไปปรับปรุงย้อนหลังได้ ตามที่
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ก าหนดไว้ในบทที่ 10 นโยบายการบญัชี ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

29.40  กจิการต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

(ก)  จ านวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่

รับรู้เป็นรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

(ข)  จ านวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่

บันทกึเพ่ิมหรือลดโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  

(ค)  ค าอธบิายผลแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตรา

ภาษีที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ผลแตกต่างอาจเกดิจากรายการรายได้ที่ยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีหรือค่าใช้จ่าย

ซ่ึงไม่ได้น าไปหักลดหย่อนในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

(ง) อธบิายการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีที่ใช้เปรียบเทยีบกบัรอบระยะเวลารายงานในงวดก่อน 

(จ)  ผลแตกต่างช่ัวคราวแต่ละประเภท ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แต่ละประเภทและเครดิตภาษีที่

ยังไม่ได้ใช้แต่ละประเภทส าหรับ 

(1)  จ านวนของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

(2)  การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด 

(ฉ)  จ านวน (และวันสิ้นสดุประโยชน์ (ถ้ามี)) ของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี ผลขาดทุนทางภาษี

ที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ช)  ในสถานการณ์ที่กล่าวในย่อหน้าที่ 29.33 ให้อธิบายลักษณะของผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจ

เกดิขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

29.41 หากกิจการไม่หักกลบรายการสินทรัพย์ทางภาษีและหน้ีสินทางภาษีตามย่อหน้าที่ 29.37 เน่ืองจากไม่

สามารถแสดงให้เหน็โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ที่จะจ่ายช าระรายการดังกล่าว

ด้วยยอดสุทธิหรือจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนที่ไม่ได้หักกลบและเหตุผลในการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกนิไป 
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บทที ่30  

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ขอบเขตของบทนี้  

30.1  กิจการสามารถมีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศได้ 2 ทาง คืออาจมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ

อาจมีหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีกิจการอาจแสดงงบการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ บทน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการน ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศมารวมไว้ใน 

งบการเงินของกิจการ และวิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน การบัญชี

ส าหรับเครือ่งมือทางการเงิน ซ่ึงมูลค่าเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่

ก  าหนดไว้ (ตัวอย่างเช่น สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ในบทที่ 12 ประเดน็เกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอื่น  

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน 

30.2  แต่ละกิจการต้องระบุสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการหมายถึง

สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิหลักซ่ึงกจิการด าเนินงานอยู่ 

30.3  โดยปกติสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู่ หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกจิที่โดยพ้ืนฐานแล้ว กจิการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับและจ่าย ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาปัจจัย

ที่ส าคัญมากที่สดุดังต่อไปน้ีเพ่ือใช้ในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

(ก)  สกุลเงิน 

(1)  ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาขายของสินค้าและบริการ (มักเป็นสกุลเงินที่ใช้ก าหนดและ

ช าระราคาขายของสนิค้าและบริการ) และ 

(2)  ของประเทศซ่ึงภาวะการณ์แข่งขัน และกฎข้อบังคับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นตัวก าหนดราคาขาย

ของสนิค้าและบริการ 

(ข)  สกุลเงินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เช่น ค่าแรงงาน วัตถุดิบ และ

ต้นทุนในการจัดหาสนิค้าหรือบริการ (โดยมักเป็นสกุลเงินที่ใช้ก าหนดและช าระต้นทุนดังกล่าว) 

30.4  ปัจจัยดังต่อไปน้ี อาจช่วยในการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ 

(ก)   สกุลเงินของเงินทุนที่ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (เช่น การออกตราสารหน้ีและตราสารทุน) และ 

(ข)   สกุลเงินของเงินที่ได้รับจากกจิกรรมด าเนินงานโดยมักจะด ารงไว้ในสกุลเงินนั้นๆ 

30.5   กจิการต้องพิจารณาปัจจัยเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีในการก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ต่างประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินของหน่วยงานต่างประเทศน้ันเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานหรือไม่ (กิจการที่เสนอรายงานในกรณีน้ี คือกิจการที่มี

หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ บริษทัย่อย สาขา บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้) 

(ก)  ให้ประเมินว่าธุรกรรมต่างๆ ของหน่วยงานต่างประเทศน้ันเป็นส่วนขยายของกิจการที่เสนอ

รายงานมากกว่าที่จะเป็นการด าเนินงานที่เป็นเอกเทศอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างกรณีแรกคือ เมื่อ
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หน่วยงานต่างประเทศมีหน้าที่เพียงขายสนิค้าซ่ึงน าเข้าจากกจิการที่เสนอรายงานและส่งเงินที่ได้ให้

กิจการที่เสนอรายงาน ตัวอย่างกรณีหลังคือเม่ือหน่วยงานต่างประเทศน้ันเกบ็สะสมเงินและ

รายการที่เป็นตวัเงินอื่นๆ ซ่ึง ท าใหม้ีค่าใชจ่้าย ก่อให้เกิดรายได ้และมีการกู้ยืม โดยรายการ

ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลท้องถิ่น 

(ข)  ให้ประเมินว่ารายการที่มีกับกิจการที่เสนอรายงานมีสัดส่วนมากหรือน้อย เม่ือเทียบกับธุรกรรม

ของหน่วยงานต่างประเทศ 

(ค)  ให้ประเมินว่ากระแสเงินสดจากธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแส

เงินสดของกจิการที่เสนอรายงาน และพร้อมที่จะส่งเงินออกไปยังกจิการที่เสนอรายงาน 

(ง)  ให้ประเมินว่าหากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากกิจการที่เสนอรายงานแล้ว กระแสเงินสดจาก

ธุรกรรมของหน่วยงานต่างประเทศมีเพียงพอกบัการบริการที่มีอยู่และเพียงพอกับภาระหน้ีสินตาม

สญัญาที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตามปกติ 

การรายงานรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

30.6 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ก  าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือต้องจ่าย

ช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกดิข้ึนเม่ือกจิการ 

(ก)  ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(ข)  กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินที่ต้องช าระ หรือได้รับช าระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ 

(ค)  ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย  ์หรือก่อให้เกิดหรือช าระหนี้ สิน ซ่ึงก าหนดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

30.7  กจิการต้องบันทกึรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศส าหรับการรบัรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงาน โดยการแปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงานกบัสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่เกดิรายการ 

30.8  วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ในทางปฏบัิติ อัตราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง ณ 

วันที่เกดิรายการมักจะน ามาใช้ เช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือน อาจน ามาใช้

ส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรกดี็ หาก

อัตราแลกเปล่ียนน้ันผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ การใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบระยะเวลาไม่

เหมาะสม 

 

การรายงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

30.9 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด กจิการต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้  

(ก)  แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้อตัราปิด 
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(ข)  แปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ และ 

(ค)  แปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทกึไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

30.10  กิจการต้องรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากการช าระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจาก

การแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินด้วยอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงแตกต่างไปจากอัตราแลกเปล่ียนเดิมที่ใช้ใน

การบันทกึรายการคร้ังแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงวดก่อน เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดที่

เกดิขึ้น ยกเว้นที่จะกล่าวในย่อหน้าที่ 30.13 

30.11 เมื่อบทอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็น

ตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ

ก าไรหรือขาดทุนนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เม่ือมีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของ

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมด

ของก าไรหรือขาดทุนนั้นในก าไรหรือขาดทุนด้วย 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

30.12 กิจการอาจมีรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับหน่วยงานต่างประเทศ รายการดังกล่าวมิได้

คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้น้ี  

หากพิจารณาจากเน้ือหาสาระแล้ว รายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศของกิจการ และให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 30.13 รายการที่เป็นตัวเงินดังกล่าวอาจรวมถึง

ลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ีการค้าหรือเจ้าหน้ีการค้า 

30.13  ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศของกิจการที่เสนอรายงาน ต้องรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงบการเงิน

เฉพาะกิจการของกจิการที่เสนอรายงาน หรือรับรู้ไว้ในงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแล้วแต่กรณี 

ส่วนในงบการเงินที่รวมหน่วยงานต่างประเทศและกิจการที่เสนอรายงาน (เช่น งบการเงินรวมเมื่อ

หน่วยงานต่างประเทศเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกิจการ) กิจการต้องรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน

เมื่อเร่ิมต้นไว้แยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและต้องรายงานเป็นองค์ประกอบอื่นในส่วนของ

เจ้าของ กจิการจะไม่รับรู้ไปยังก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุนสทุธ ิ

การเปลีย่นแปลงในสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 

30.14  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้ันตอนการ

แปลงค่าให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสกุลใหม่โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป นับแต่วันที่มี 

การเปล่ียนแปลง 

30.15  ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 30.2 ถึง 30.5 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการต้องสะท้อนให้เหน็ถึง

รายการ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน ดังน้ัน เม่ือสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  190 

ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว จะเปล่ียนแปลงได้กต่็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการ เหตุการณ์ หรือเง่ือนไขต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น การเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาขายสินค้าและ

บริการอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ 

30.16  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานต้องรับรู้รายการนับจากวันที่เปล่ียนโดยวิธี

เปล่ียนทันทีเป็นต้นไป อีกนัยหน่ึงกิจการต้องแปลงค่ารายการทั้ งหมดให้เป็นสกุลเงินที่ ใ ช้ใน 

การด าเนินงานสกุลใหม่ด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เปล่ียนแปลง ผลของการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็น

ตัวเงินให้ถือเสมือนเป็นราคาทุนเดิม 

การใชส้กุลเงินทีน่ าเสนองบการเงินทีม่ิใช่สกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 

การแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน 

30.17  กจิการอาจแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใดสกุลหน่ึง (หรือหลายสกุลเงิน) กไ็ด้ หากสกุลเงินที่ใช้น าเสนอ

งบการเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการต้องแปลงค่ารายการของรายได้

และค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน เช่น เม่ือกลุ่มกิจการ

ประกอบด้วยหลายกจิการซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างกนั รายการของรายได้และค่าใช้จ่าย

และฐานะการเงินของแต่ละกจิการต้องแสดงด้วยสกุลเงินสกุลหน่ึงที่ใช้ร่วมกนัเพ่ือใช้น าเสนองบการเงินรวม 

30.18  กิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงให้เป็นสกุล

เงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธดีังต่อไปนี้  

(ก)  สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (รวมถึงงบแสดงฐานะการเงินที่

น ามาแสดงเปรียบเทยีบ) ต้องแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินน้ัน 

(ข)  รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะก าไรขาดทุน (รวมถึงงบที่น ามา

แสดงเปรียบเทยีบ) ต้องแปลงค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ และ 

(ค)  ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรายงานเป็น

องค์ประกอบหน่ึงในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องไม่จัดประเภทใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง 

30.19  ในทางปฏบัิติ อตัราที่ประมาณข้ึนซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น อัตราถัวเฉล่ีย

ของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ มักจะถูกน ามาใช้ในการแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่าย อย่างไรกต็าม  

การใช้อัตราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหน่ึงๆ จะไม่เหมาะสมถ้าอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนอย่างมี

นัยส าคัญ 

30.20  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 30.18(ค) เกดิขึ้นจาก 

(ก)  การแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และการแปลง

ค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยอตัราปิด และ 

(ข)  การแปลงค่าสนิทรัพย์สทุธิ ณ วันต้นงวดด้วยอตัราปิดซ่ึงต่างจากอตัราปิดเดิม  

เมื่อผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานต่างประเทศที่น ามาจัดท างบการเงินรวมในกรณีที่

กิจการที่เสนอรายงานไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดในหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน
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สะสมที่เกดิข้ึนจากการแปลงค่าและเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมจะปันส่วนและรับรู้เป็น

ส่วนหน่ึงของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

30.21  กจิการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานซ่ึงเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ต้องแปลง

ค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินซ่ึงเป็นสกุลเงินที่

แตกต่างออกไปตามข้อก าหนดของบทที่ 31 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การแปลงค่าของหน่วยงานต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงินของผูล้งทุน 

30.22 การรวมสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างประเทศเข้าไว้ในงบการเงินของกิจการที่

เสนอรายงาน ให้ใช้วิธกีารจัดท างบการเงินรวมตามปกติ เช่น การตัดยอดคงเหลือระหว่างกันและรายการ

ระหว่างกนัของบริษัทย่อย (ดูบทที่ 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) และตามวิธีการแปลง

ค่าที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30.17 ถึง 30.21 อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงินของ

สินทรัพย์ (หรือหน้ีสิน) ไม่ว่าจะเป็นรายการระยะสั้นหรือระยะยาว ไม่สามารถน าไปตัดรายการกับ

รายการระหว่างกันของหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์) โดยไม่แสดงผลของความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนใน

งบการเงินรวมได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายการที่เป็นตัวเงินเหล่าน้ันเป็นภาระผูกพันที่ต้องแปลงค่าจากเงินสกุล

หน่ึงเป็นเงินอกีสกุลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลให้กิจการที่เสนอรายงานมีก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียนน้ัน ดังน้ัน ในงบการเงินรวมของกิจการที่เสนอรายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน

ดังกล่าวยังคงรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน หรือหากผลต่างน้ันเกดิจากเหตุการณ์ที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 30.13 

กจิการจะต้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

30.23  ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ ให้ถือเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินของ

หน่วยงานต่างประเทศน้ัน ดังน้ัน ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องแสดงในสกุลเงินที่

ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างประเทศ และจะแปลงค่าด้วยอตัราปิดตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 30.18 

การเปิดเผยขอ้มูล 

30.24  ในย่อหน้าที่ 30.26 และย่อหน้าที่ 30.27 การกล่าวถึงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ในกรณีของกลุ่ม

กจิการให้หมายความถึงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษทัใหญ่ 

30.25  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

(ก)   จ านวนผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด ยกเว้นผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนที่เกดิข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ผ่านก าไร

หรือขาดทุนตามบทที่  11 เครื่องมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน  และบทที่  12 ประเด็นเกี่ยวกับ

เครือ่งมือทางการเงินอื่น และ  

(ข)   จ านวนผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนระหว่างงวด และได้รับการจัดประเภทเป็นรายการ

แยกต่างหากในองค์ประกอบหน่ึงของส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

30.26  กิจการต้องเปิดเผยสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน หากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินแตกต่างไปจาก

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว พร้อมกับเปิดเผยสกุล
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เงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการ และเปิดเผยถึงเหตุผลของการใช้สกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินซ่ึง

แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

30.27  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เสนอรายงาน หรือของหน่วยงาน

ต่างประเทศที่มีนัยส าคัญ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานน้ัน 
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บทที ่31  

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ขอบเขตของบทนี้  

31.1  บทน้ีให้ถือปฏบัิติกบักจิการซ่ึงใช้สกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น

การด าเนินงาน โดยบทน้ีก าหนดให้กิจการต้องน าเสนองบการเงินที่ได้มีการปรับปรุงผลกระทบจาก

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

สภาพเศรษฐกิจทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

31.2  บทน้ีไม่ได้ก าหนดว่า ณ ที่ระดับเงินเฟ้อใดจึงจะถือว่าได้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงข้ึนแล้ว กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจโดยการพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ซ่ึงรวมถึงตัวอย่างของข้อบ่งช้ีว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ได้เกดิขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้  

(ก)  ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรพัยสิ์นในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือในรูปของสกุล

เงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร หรือใช้เงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ตนถืออยู่ไปลงทุนทนัทเีพ่ือ

รักษาอ านาจซ้ือ 

(ข)  ประชากรโดยทั่วไปจะค านึงถึงมูลค่าต่าง ๆ ในรูปสกุลเ งินตราต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร

มากกว่าในรูปสกุลเงินท้องถิ่น การตั้งราคาสนิค้าอาจจะอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศนั้น 

(ค)  การขายและการซ้ือเช่ือจะกระท า ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอ านาจซ้ือที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

ระหว่างระยะเวลาการให้สนิเช่ือ ถึงแม้ว่าระยะเวลาดังกล่าวจะสั้นกต็าม 

(ง)  อตัราดอกเบี้ ย ค่าแรง และราคาสนิค้าผูกพันกบัดัชนีราคา 

(จ)  อตัราเงินเฟ้อสะสมในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาใกล้เคียงหรือเกนิร้อยละ 100  

หน่วยวดัค่าในงบการเงิน 

31.3  จ านวนทั้งหมดในงบการเงินของกจิการซ่ึงใช้สกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตน ต้องแสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน ข้อมูลของงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3.14 และข้อมูลใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบังวดก่อน ต้องแสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัทีใ่นรายงาน 

31.4  ในการปรับปรุงงบการเงินใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามบทน้ี กิจการต้องใช้ดัชนีราคาทั่วไปที่สะท้อนถึงการ

เปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือโดยทั่วไป ซ่ึงในสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่มักจะเป็นดัชนีราคาทั่วไปที่ก  าหนด

โดยรัฐบาล 
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ขั้นตอนการปรบัปรุงงบการเงินที่ใชเ้กณฑต์น้ทุนเดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31.5  รายการต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ยังไม่ได้แสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ต้องปรับปรุงใหม่ด้วยดัชนีราคาทั่วไป 

31.6  รายการที่เป็นตวัเงินจะไม่ต้องปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากรายการดังกล่าวได้แสดงด้วยหน่วยวัดค่าที่เป็น

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอยู่แล้ว รายการที่เป็นตัวเงิน หมายถึง เงินสดที่กจิการถืออยู่ และ

รายการที่กจิการจะได้รับหรือจ่ายเป็นเงินสด 

31.7  สินทรัพย์และหนี้ สินซ่ึงผูกกับข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้ เช่น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่อ้างอิงกับดัชนี 

ต้องปรับมูลค่าให้เป็นไปตามสัญญาและแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่ปรับปรุงใหม่ด้วยจ านวนที่

ปรับปรุงแล้ว 

31.8  สนิทรัพย์และหน้ีสนิอื่นที่เหลือทั้งหมดถือเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน 

(ก)  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินบางรายการอาจบันทึกด้วยจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลารายงานอยู่แล้ว เช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือมูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้อง

ปรับปรุงรายการดังกล่าวใหม่ ส่วนสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น ๆ กิจการต้องปรับปรุง

รายการดังกล่าวใหม่ทั้งหมด 

(ข)  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินส่วนใหญ่มักแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงแสดงด้วยจ านวนที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ได้มา กิจการสามารถค านวณหา

ราคาทุนปรับปรุงใหม่หรือราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมปรับปรุงใหม่ของแต่ละรายการดังกล่าว 

โดยการน าอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหว่างวันที่ได้มาจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานไปปรับกบัต้นทุนเดิมและค่าเสื่อมราคาสะสม 

(ขก) รายการที่ไม่เป็นตัวเงินบางรายการแสดงเป็นจ านวนเงินในปัจจุบันด้วยจ านวนที่ต่างจากวันที่ได้มา

หรือวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ที่มีการตีราคาในวันที่

ก่อนหน้า ในกรณีน้ีมูลค่าตามบญัชีจะปรับปรุงย้อนหลังนับจากวันที่มีการตีราคา 

(ค)  มูลค่าของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่ปรับปรุงใหม่แล้วจะปรับลดลงเพ่ือให้เป็นไปตามบทที่ 27 การ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์หากมูลค่าของรายการดังกล่าวสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

31.9  ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกที่น าบทน้ีมาใช้ ส่วนประกอบในส่วนของเจา้ของ ยกเว้นก าไรสะสมและ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา ปรับปรุงย้อนหลังโดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับต้ังแต่วันที่กิจการได้รับ

ส่วนประกอบน้ันมาหรือวันที่ส่วนประกอบน้ันเกดิขึ้น ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่เกิดข้ึนในงวดก่อนหน้า

จะถูกตัดออกไป ก าไรสะสมที่ปรับปรุงใหม่น้ันจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงใหม่ของรายการอื่นทั้งหลาย

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

31.10  ณ วันสดุท้ายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัด ๆ ไป กจิการต้องปรับปรุงส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของ

ทุกรายการโดยใช้ดัชนีราคาทั่วไปนับต้ังแต่วันต้นงวดหรือวันที่กิจการได้รับส่วนประกอบน้ันมา (หากวันที่

ได้รับน้ันเกดิขึ้นภายหลัง) และต้องเปิดเผยการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจ้าของส าหรับงวดเพ่ือให้เป็นไป

ตามบทที่ 6 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของและงบก าไรขาดทนุและก าไรสะสม 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบก าไรขาดทุน 

31.11  รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทุกรายการ (และในงบก าไรขาดทุน ถ้ามี) ต้องแสดงในรูปของหน่วย

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ด้วยเหตุน้ีรายการในงบการเงินทั้งหมดต้องปรับปรุง

ใหม่ด้วยอัตราการเปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปนับจากวันที่รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย น้ันบันทึกใน 

งบการเงินเป็นคร้ังแรก ในกรณีที่เงินเฟ้อมีอัตราที่เท่ากันตลอดระยะเวลารายงานและรายได้และค่าใช้จ่าย

แต่ละรายการเกดิขึ้นอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลารายงาน การใช้อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียจึงมีความเหมาะสม 

งบกระแสเงินสด 

31.12  ทุกรายการในงบกระแสเงินสดต้องแสดงอยู่ในหน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตวัเงิน 

31.13  ในภาวะเงินเฟ้อ กิจการที่ถือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินมากกว่าหน้ีสินที่เป็นตัวเงินจะสูญเสียอ านาจซ้ือ  

ส่วนกิจการซ่ึงมีหน้ีสินที่เป็นตัวเงินมากกว่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินจะมีอ านาจซ้ือเพิ่มข้ึนตราบเท่าที่

สนิทรัพย์และหน้ีสินน้ันยังไม่ผูกกับระดับราคาสินค้า กิจการต้องน าผลก าไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิ

ของรายการที่เป็นตัวเงินไปรวมในก าไรหรือขาดทุน และต้องน ารายการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินที่

ผูกกบัข้อตกลงที่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาได้ตามย่อหน้าที่ 31.7 ไปหักกลบกับผลก าไรหรือขาดทุนจาก

ยอดดุลสทุธขิองรายการที่เป็นตัวเงิน 

การส้ินสุดลงของภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

31.14  เมื่อภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้สิ้นสุดลงและกิจการไม่ต้องจัดท าและเสนองบการเงินตามบทน้ีอีกต่อไปแล้ว 

กิจการต้องใช้จ านวนเงินซ่ึงแสดงตามสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก่อนที่เสนอรายงานเพ่ือเป็นมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบการเงินของงวดถัดไป 

การเปิดเผยขอ้มูล 

31.15  กจิการที่ต้องปฏบัิติตามบทน้ีต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(ก)  ข้อเทจ็จริงที่ ว่างบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของงวดก่อนได้ปรับปรุงใหม่จากการที่อ  านาจซ้ือ

โดยทั่วไปของสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานได้เปล่ียนแปลงไป 

(ข)  ช่ือของดัชนีราคาและระดับของดัชนีราคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและการเปล่ียนแปลงของ

ดัชนีราคาในระหว่างรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันและรอบระยะเวลาก่อนที่รายงาน และ 

(ค)  ผลก าไรหรือขาดทุนของรายการที่เป็นตัวเงิน 
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บทที ่32   

เหตุการณภ์ายหลงัวนัสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

ขอบเขตของบทนี้  

32.1    บทน้ีให้ค านิยามของเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้ 

การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์เหล่านั้น 

ค านยิามของเหตุการณภ์ายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

32.2    เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น้ันจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี 

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

(ก)  เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง) และ 

(ข)  เหตุการณ์ที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าสถานการณ์ได้เกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง) 

32.3     เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่อนุมัติ

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันเกิดขึ้นภายหลังการประกาศก าไรหรือขาดทุนหรือข้อมูลทาง

การเงินอื่นที่เลือกมาประกาศให้สาธารณชนทราบ 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้งปรบัปรุง 

32.4    กิจการต้องปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ในงบการเงิน รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะท้อนให้

เหน็ถึงเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง 

32.5    ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ท  าให้

กจิการต้องปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปน้ี 

(ก)  ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซ่ึงยืนยันว่ากิจการมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ให้กิจการปรับปรุงประมาณการหนี้ สิน 

ที่เกี่ยวข้องกบัคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าน้ีตามข้อก าหนดของบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น หรือรับรู้ประมาณการหน้ีสินที่ต้ังข้ึนใหม่ กิจการ

มิใช่เพียงแต่เปิดเผยหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนเทา่นั้น เน่ืองจากค าพิพากษาของศาลให้หลักฐานเพ่ิมเติม

ที่สามารถน าไปพิจารณาในการประเมินจ านวนประมาณการหน้ีสินที่ควรรับรู้ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานตามข้อก าหนดของบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น 
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(ข)  การได้รับข้อมูลภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานช้ีให้เหน็ว่าสินทรพัยเ์กดิการด้อยค่า ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน หรือจ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เคยรับรู้ไว้ส าหรับสินทรัพย์

จ าเป็นต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น 

(1) การล้มละลายของลูกหน้ีที่เกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการ

ยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหน้ีการค้าได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ

กจิการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการค้านั้น และ 

(2) การขายสินคา้คงเหลือภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับ 

ราคาขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า 

(ค)  การก าหนดภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซ้ือหรือสิ่งตอบแทน

จากสนิทรัพย์ที่ขายก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ง)  การก าหนดภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับจ านวนส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส

หากกจิการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ต้องจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัสน้ัน ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน (ดูบทที่ 28 ผลประโยชนข์องพนกังาน) 

(จ)  การพบการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดที่แสดงให้เหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

เหตุการณภ์ายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

32.6    กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนที่รับรู้ในงบการเงินเพ่ือสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง 

32.7    ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงรวมถึง: 

(ก)  การลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกบัวันที่ได้รับอนุมัติให้

ออกงบการเงิน โดยปกติการลดลงของมูลค่าตลาดจะไม่มีความสมัพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เหน็ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในงวดถัดไป ดังน้ัน 

กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนเงินลงทุนที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ในท านองเดียวกัน กิจการต้องไม่

ปรับปรุงจ านวนเงินลงทุนที่เปิดเผยไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่ากิจการ

อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.10 

(ข)  จ านวนที่กลายเป็นลูกหน้ีซ่ึงเป็นผลมาจากดุลยพินิจหรือค าพิพากษาของคดีความในศาลในทางที่

ให้ประโยชน์กับกิจการภายหลังวนัที่รายงาน แต่ก่อนได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน จ านวนน้ีคือ

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่รายงาน (ดูย่อหน้าที่ 21.13) และอาจต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 21.16 อย่างไรกต็าม ข้อตกลงในเร่ืองมูลค่าของความเสียหายส าหรับการใช้

ดุลยพินิจที่ได้สรุปไว้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ไม่ได้รับรู้มาก่อนเน่ืองจากไม่สามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ อาจก่อให้เกดิเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง 
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เงินปันผล 

32.8    หากกจิการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือตราสารทุนของกจิการภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กิจการต้องไม่รับรู้เงินปันผลดังกล่าวเป็นหนี้ สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จ านวนเงินปันผลอาจ

แสดงเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากของก าไรสะสม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

32.9    กจิการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบการเงิน หากผู้เป็นเจา้ของ

กจิการหรือบุคคลอื่นมีอ านาจแก้ไขงบการเงินหลังจากที่ได้มีการออกงบการเงินแล้ว กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

3เหตุการณภ์ายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุง 

32.10  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีส าหรับเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้อง

ปรับปรุงแต่ละประเภท 

(ก)  ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว และ 

(ข)  ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณการผลกระทบ

ดังกล่าวได้ 

32.11  ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่โดยปกติมีผลท า

ให้มีการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลจะสะท้อนข้อมูลที่ได้รับทราบในภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานแต่ก่อนได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

(ก)  การรวมธุรกิจที่ส าคัญหรือการจ าหน่ายบริษทัย่อยที่ส าคัญ 

(ข)  การประกาศแผนยกเลิกการด าเนินงาน 

(ค)  การซ้ือสินทรัพย์ที่ส าคัญ การจ าหน่ายหรือแผนในการจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือการที่รัฐบาลเวนคืน 

หรือยึดสนิทรัพย์ที่ส าคัญ 

(ง)  ความเสยีหายในโรงงานผลิตที่ส าคัญที่เกดิจากอคัคีภัย 

(จ)  การประกาศหรือการเร่ิมต้นปฏบัิติเกี่ยวกบัการปรับโครงสร้างที่ส าคัญ 

(ฉ)  การออกหรือการซ้ือคืนตราสารหน้ีหรือตราสารทุนของกจิการ 

(ช)  การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นปกติในราคาสนิทรัพย์หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(ซ)  การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือมีการประกาศให้ทราบ ซ่ึงมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน หน้ีสินภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

(ฌ)  การเกดิภาระผูกพันหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น การค า้ประกันที่มีนัยส าคัญ 

และ 

(ญ)  การเร่ิมต้นของคดีความที่ส าคัญซ่ึงเกดิข้ึนโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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บทที ่33   

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

ขอบเขตของบทนี้  

33.1  บทน้ีก าหนดให้กิจการรวมการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่จ าเป็น เพ่ือท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความ

เป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุนของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมี

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั และจากการที่กิจการมีรายการและยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั 

ค านยิามของบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

33.2  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่จัดท างบ

การเงิน (กจิการที่เสนอรายงาน) 

(ก)  บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลน้ัน ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอ

รายงาน หากมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผู้บริหารส าคัญของกจิการที่เสนอรายงานหรือของบริษทัใหญ่ของกจิการที่เสนอรายงาน 

(2)  มีการควบคุมหรือการควบคุมร่วมในกจิการที่เสนอรายงาน หรือ 

(3)  มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน  

(ข)  กจิการมีความเกี่ยวข้องกบักจิการที่เสนอรายงาน เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1)  กิจการน้ันกับกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน (กล่าวคือบริษัท

ใหญ่ บริษทัย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกนัต่างมีความเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั) 

(2)  กจิการหน่ึงเป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ของอกีกจิการหน่ึง (หรือบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของอกีกจิการหน่ึงน้ันซ่ึงเป็นสมาชิกอยู่ด้วย) 

(3)  กจิการทั้งสองเป็นการร่วมค้าของกจิการอื่นเดียวกนั 

(4) กจิการหน่ึงเป็นผู้ร่วมค้าของกจิการอื่น และอกีกจิการหน่ึงเป็นบริษัทร่วมของกิจการอื่นน้ัน 

(5) กิจการน้ันเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

ของกจิการที่เสนอรายงานหรือของกจิการที่เกี่ยวข้องกบักิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่

เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวเอง นายจ้างผู้ให้การสนับสนุนโครงการถือ

ว่าเกี่ยวข้องกบักจิการที่เสนอรายงาน  

(6) กจิการน้ันได้รับการควบคุมหรือได้รับการควบคุมร่วมโดยบุคคลตามย่อหน้าที่ (ก) 

(7) กจิการหรือสมาชิกของกลุ่มกิจการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการจัดหาผู้บริหารส าคัญแก่

กจิการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ของกจิการที่เสนอรายงาน 

(8) บุคคลตามย่อหน้าที่ (ก)(2) มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการหรือเป็นสมาชิกของ

ผู้บริหารส าคัญของกจิการ(หรือของบริษัทใหญ่ของกจิการ)  

33.3  ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเป็นไปได้ กิจการต้องพิจารณา
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เน้ือหาของความสมัพันธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

33.4  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีอาจไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั 

(ก)  กจิการสองกจิการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึงร่วมกนั 

(ข)  ผูร่้วมคา้สองรายมีเพียงการควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

(ค)  กจิการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่าความสัมพันธ์

ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจท าให้

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสนิใจของกจิการกต็าม) 

(1)  ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  

(2)  สหภาพการค้า 

(3)  กจิการสาธารณปูโภค หรือ 

(4)  ส่วนงานและองค์กรของรัฐ 

(ง)  ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสทิธทิางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กจิการมีรายการค้าด้วย

ในปริมาณที่มีนัยส าคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลของความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย 

33.5  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีรายการ

ระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิดเผยช่ือของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดใน

กจิการหากมิได้เป็นบริษัทใหญ่ และหากบริษัทใหญ่และบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการ

ไม่ได้จัดท างบการเงินเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยช่ือของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับใกล้กับ

กจิการมากที่สดุซ่ึงมีการจัดท างบการเงินเพ่ือเสนอต่อสาธารณชนด้วย (ถ้ามี) 

การเปิดเผยขอ้มูลของจ านวนค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญั 

33.6  ผู้บริหารส าคัญ หมายถึง บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุม

กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท า

หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงาน (ตามค านิยามในบทที่ 

28 ผลประโยชนข์องพนกังาน) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชน์ที่ให้แก่พนักงานในลักษณะของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(ดูบทที่ 26 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ)์ ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายความรวมถึง สิ่งตอบแทน

ทุกรูปแบบที่จ่าย ค้างจ่าย หรือจัดหาโดยกิจการหรือในนามของกิจการ (ตัวอย่างเช่น โดยบริษัทใหญ่ของ

กิจการ หรือโดยผู้ถือหุ้น) เพ่ือแลกเปล่ียนกับบริการที่ กิจการได้ รับจากพนักงาน นอกจากน้ี  

ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่ายในนามของบริษัทใหญ่ของกจิการส าหรับสนิค้าหรือบริการที่กจิการได้รับ 

33.7  กจิการต้องเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารส าคัญของกจิการเป็นยอดรวม 

การเปิดเผยขอ้มูลของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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33.8  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน 

ระหว่างกจิการที่เสนอรายงานกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั โดยไม่ค านึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่าง

กันหรือไม่ ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดข้ึนตามปกติของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม มีดังน้ี 

(ก)  รายการระหว่างกจิการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ข)  รายการระหว่างกจิการและกจิการอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัของกจิการใดกิจการหน่ึงหรือ

บุคคลรายใดรายหน่ึง และ 

(ค)  รายการที่ท  าให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงแก่กิจการหรือบุคคลซ่ึงมีอ านาจควบคุมกิจการที่เสนอ

รายงาน แทนที่ต้องรับผิดชอบโดยกจิการที่เสนอรายงาน 

33.9  ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ยอดคงค้างและภาระผูกพันที่จ าเป็น

ต่อการท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีต่องบ

การเงิน ข้อก าหนดในการเปิดเผยน้ีเป็นรายการที่เพ่ิมข้ึนจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 33.7 ซ่ึงก าหนดให้

เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารส าคัญ โดยกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(ก)  จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

(ข)  จ านวนเงินของยอดคงค้าง และ  

(1) ข้อก าหนด เง่ือนไข หลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการช าระ

ยอดคงค้างดังกล่าว และ 

(2) รายละเอยีดของการค า้ประกนัที่ให้หรือได้รับ 

(ค)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูที่เกี่ยวข้องกบัจ านวนเงินของยอดคงค้าง 

(ง)  หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 

รายการดังกล่าวรวมถึงการซ้ือ การขาย หรือการโอนสินค้าหรือบริการ การมีสญัญาเช่า การค า้ประกัน และ

การที่กจิการช าระหน้ีสนิแทนบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั หรือในทางกลับกนั 

33.10  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 33.9 แยกตามแต่ละประเภท ดังต่อไปน้ี 

(ก)   กจิการอื่นที่มีอ านาจควบคุม มีอ านาจควบคุมร่วม หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญในกจิการ 

(ข)   กจิการอื่นที่กจิการมีอ านาจควบคุม มีอ านาจควบคุมร่วม หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

(ค)   ผู้บริหารส าคัญของกจิการหรือของบริษัทใหญ่ (เปิดเผยเป็นยอดรวม) และ 

(ง)   บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอื่น ๆ 

33.11  กจิการที่ได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 33.9 ได้แก่ 

(ก)  องคก์รของรฐั (ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น) ที่มีอ านาจ

ควบคุม มีอ านาจควบคุมร่วม หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญในกจิการที่เสนอรายงาน และ 

(ข)  กิจการอื่นที่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเน่ืองจากกิจการที่เสนอรายงานและกิจการ

อื่นน้ันอยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมร่วม หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยองค์กร

ของรัฐแห่งเดียวกนั 
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อย่างไรกต็าม กิจการยังคงต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 33.5 

33.12  ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

(ก)  การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่) 

(ข)  การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสินทรพัยอ์ื่น 

(ค)  การให้หรือรับบริการ 

(ง)  สญัญาเช่า 

(จ)  การโอนหรือรับโอนงานวิจยัและพฒันา 

(ฉ)  การโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ

(ช)  การโอนหรือรับโอนที่เกดิข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืมและการระดม

ทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

(ซ)  การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

(ฌ)  การช าระหนี้ สินแทนกจิการหรือการที่กิจการช าระหน้ีสนิแทนบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และ 

(ญ)  การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชนที์่ก าหนดไว ้ซ่ึงท าให้มีความ

เสี่ยงร่วมกนัในกลุ่มกจิการ 

33.13  กิจการต้องไม่ระบุว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกบัรายการที่เกดิข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการ

ที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

33.14  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กนัไว้ด้วยกนั เว้นแต่การแยกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ

กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีต่องบการเงินของกจิการ 
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บทที ่34  

กิจกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

ขอบเขตของบทนี้  

34.1  บทน้ีให้แนวทางเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เกี่ยวข้องกับ 

กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมทางการเกษตรกรรม  กิจกรรมการสกัดแร่ และ

สมัปทานบริการ 

เกษตรกรรม 

34.2  กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีซ่ึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรต้องก าหนด

นโยบายการบัญชีส าหรับสินทรพัยชี์วภาพแต่ละประเภทดังน้ี 

(ก) กิจการต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 34.4 ถึง 34.7 ส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพเหล่าน้ัน  

โดยที่มูลค่ายุติธรรมสามารถหาได้โดยง่าย โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปและ 

(ข) กจิการต้องใช้วิธรีาคาทุนตามย่อหน้าที่ 34.8 ถึง 34.10 ส าหรับสนิทรัพย์ชีวภาพอื่นๆ ทั้งหมด 

การรบัรูร้ายการ 

34.3  กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมื่อมีคุณสมบัติทุกข้อดังน้ี 

(ก) กจิการสามารถควบคุมสินทรพัยน้ั์นซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

(ข) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กจิการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ัน 

และ 

(ค) มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุน

หรือความพยายามที่มากเกนิไป 

การวดัมูลค่า – วิธีมูลค่ายุติธรรม 

34.4  กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพเมื่อมีการรบัรูร้ายการเร่ิมแรกและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการขาย การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน

ในการขายต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

34.5  ผลิตผลทางการเกษตรที่เกิดจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย ณ จุดเกบ็เกี่ยว การวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้น้ีถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันน้ัน 

เม่ือถือปฏบัิติตามบทที่ 13 สินคา้คงเหลือ หรือบทอื่นที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี  

34.6  ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

(ก) ถ้าสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรมีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ ณ สถานที่และ

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะน ามาก าหนด
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มูลค่ายุติธรรมให้กบัสนิทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร หากกจิการสามารถเข้าถึงตลาดที่

มีสภาพคล่องได้หลายแห่ง กจิการต้องใช้ราคาของตลาดที่คาดว่าจะน าสนิค้าน้ันไปจ าหน่าย 

(ข) ถ้าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง ให้กิจการใช้วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีดังต่อไปน้ีในการก าหนดมูลค่า

ยุติธรรม 

(1)  ราคาที่ท  าให้เกิดรายการล่าสุดที่เกิดข้ึนในตลาด โดยที่ต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มี

นัยส าคัญในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในช่วงระหว่างวันที่เกิดธุรกรรมดังกล่าวกับ

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

(2)  ราคาตลาดของสินทรัพย์อื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ปรับปรุงเพ่ือสะท้อนถึงความแตกต่าง 

และ 

(3)  ราคาเทียบเคียงของกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น มูลค่าของผลไม้ที่แสดงในหน่วยบรรจุสินค้าเพ่ือ

ส่งออก  หน่วยตวงข้าว  หรือ หน่วยวัดเน้ือที่มูลค่าของโคหรือกระบือที่แสดงในหน่วยกิโลกรัม

ของเน้ือ 

(ค) ในบางกรณี แหล่งข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ (ก) หรือ (ข) อาจให้ข้อสรุปของมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรที่แตกต่างกัน ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาถึง

เหตุผลของความแตกต่างน้ันเพ่ือให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมน่าเช่ือถือและสมเหตุผลมากที่สุด 

(ง) ในบางสถานการณ์ มูลค่ายุติธรรมอาจสามารถหาได้โดยง่ายโดยปราศจาก ต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกินไป แม้ว่าจะไม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพใน

สภาพปัจจุบัน กิจการต้องพิจารณาว่ามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์ที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบัน ให้ผลการวัดมูลค่าของมูลค่ายุติธรรมที่

น่าเช่ือถือหรือไม่ 

การเปิดเผยขอ้มูล – วิธีมูลค่ายุติธรรม 

34.7  กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมดังน้ี 

(ก) รายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม 

(ข) วิธีที่ใช้และข้อสมมติที่มีนัยส าคัญในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของผลิตผลทางการเกษตรแต่ละ

กลุ่ม ณ จุดเกบ็เกี่ยว และของสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม 

(ค) รายการกระทบยอดการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้นงวดกับ

ปลายงวดส าหรับงวดปัจจุบัน โดยรายการที่แสดงการกระทบยอดมีดังน้ี 

(1)  ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

(2)  ยอดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการซ้ือ 

(3)  ยอดลดลงเน่ืองจากการเกบ็เกี่ยว 

(4)  ยอดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการรวมธุรกิจ 

(5)  ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิซ่ึงเกิดจากการแปลงค่างบการเงินที่ใช้สกุลเงินที่ใช้

น าเสนองบการเงินที่ต่างไปและการแปลงค่าการด าเนินงานต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่

ใช้น าเสนองบการเงินของกจิการที่เสนอรายงาน และ 
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(6)  รายการเปล่ียนแปลงอื่นๆ 

การกระทบยอดน้ีไม่จ าเป็นต้องแสดงส าหรับงวดก่อน 

การวดัมูลค่า – วิธีราคาทุน 

34.8  กรณีที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถหาได้โดยง่ายโดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป 

กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม  

34.9  กจิการต้องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่เกดิจากสนิทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย ณ จุดเกบ็เกี่ยว  มูลค่ายุติธรรมที่ได้น้ีถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันน้ัน ตามบทที่ 13 

สนิค้าคงเหลือ หรือบทอื่นที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

การเปิดเผยขอ้มูล – วิธีราคาทุน 

34.10  กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุนดังน้ี 

(ก)  รายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม 

(ข)  ค าอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยปราศจาก

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

(ค)  วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

(ง)  อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ และ 

(จ)  ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม (ซ่ึงได้รวมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม) ณ วันต้นงวด

และปลายงวด 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

34.11  กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีที่ด าเนินธุรกิจในการส ารวจ หรือประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ ต้องก าหนดนโยบายการบัญชีซ่ึงระบุถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการ

ส ารวจและการประเมินค่าตามย่อหน้าที่ 10.4 และน านโยบายดังกล่าวมาถือปฏบัิติโดยสม ่าเสมอ กิจการ

ได้รับการยกเว้นในการน าข้อก าหนดจากย่อหน้าที่ 10.5 มาถือปฏิบัติในเร่ืองนโยบายการบญัชีส าหรับ

การรับรู้และการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

34.11ก ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจต้องรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ

การประเมินค่ามีดังน้ี (รายการต่อไปน้ีไม่ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 

(ก) การได้มาซ่ึงสทิธใินการส ารวจ 

(ข) การศึกษาทางด้านภมูิประเทศ ธรณีวิทยา ภมูิศาสตร์ และธรณีฟิสกิส ์

(ค) การขุดเจาะส ารวจ 

(ง) การขุด 

(จ) การเลือกตัวอย่าง และ 
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(ฉ) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิง

พาณิชย์ของการน าทรัพยากรแร่มาใช้ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ ต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ

การประเมินค่า 

34.11ข สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าต้องวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกโดยใช้ราคา

ทุน ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องปฏบัิติตามบทที่ 17 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ และ

บทที่ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม ของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการ

ประเมินค่าตามลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มาตามย่อหน้าที่ 34.11ง ถึง 34.11ฉ หากกิจการมีภาระ

ผูกพันในการร้ือหรือเคล่ือนย้าย หรือรักษาสภาพแหล่งส ารวจให้กลับคืนดังเดิม ภาระผูกพันและต้นทุน

ดังกล่าวจะบันทกึบัญชีตามบทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และบทที่ 21 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น 

34.11ค กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า เม่ือมีข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่ช้ีให้เหน็ว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการส ารวจและการประเมินค่าอาจ

สงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน กจิการต้องวัดมูลค่า แสดงรายการและเปิดเผยผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าตามบทที่ 27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ยกเว้นตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34.11ฉ 

34.11ง ส าหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเท่าน้ัน กิจการต้องน าย่อหน้าที่  34.11จ มา

ปฏบัิติแทนที่ย่อหน้าที่ 27.7 ถึง 27.10 ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า

อาจเกิดการด้อยค่า ย่อหน้าที่ 34.11จ ใช้ค าว่า “สินทรัพย์” โดยให้หมายความรวมถึงสินทรัพย์ที่เกิด

จากการส ารวจและการประเมินค่าซ่ึงแยกต่างหากหรือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสด 

34.11จ ข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงข้อดังต่อไปน้ี เป็นสิ่งที่ช้ีให้เหน็ว่ากิจการต้อง

ทดสอบการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (รายการดังต่อไปน้ีไม่ได้

รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 

(ก) ระยะเวลาซ่ึงกจิการมีสทิธใินการส ารวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้ได้หมดลงในระหว่างงวด หรือก าลังจะหมดลง

ในระยะเวลาอนัใกล้ และสทิธดิังกล่าวไม่ได้คาดว่าจะมีการต่ออายุ 

(ข) ไม่ได้มีการวางแผนงานหรือจัดท างบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่มีสาระส าคัญในการด าเนินการ

ส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 

(ค) การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่ได้ท าให้กิจการค้นพบ

ทรัพยากรแร่ในจ านวนที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และกิจการได้ตัดสินใจหยุดด าเนินการ

ในพ้ืนที่ดังกล่าว หรือ 

(ง) มีข้อมูลเพียงพอที่ท  าให้สามารถระบุได้ว่า แม้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่ต่อไป แต่

มีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเม่ือประสบความส าเรจ็ในการพัฒนา หรือเม่ือมีการ

ขายจะต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า  

กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามบทที่ 27 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

34.11ฉ กิจการต้องก าหนดนโยบายการบัญชีในการปันส่วนสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า

ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

34.12  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (ผู้ให้สัมปทาน) ได้ท าสัญญา

กบัผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้พัฒนา (หรือยกระดับ) ด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ผู้ให้สัมปทาน เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ สนามบิน ระบบการจ่ายพลังงาน เรือนจ า หรือ โรงพยาบาล 

เป็นต้น ในข้อตกลงเหล่าน้ัน ผู้ให้สัมปทานเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแลประเภทของบริการที่

ผู้ประกอบการต้องด าเนินการในการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ และราคา

ค่าบริการ และผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่มีนัยส าคัญในโครงสร้างพ้ืนฐานเม่ือสิ้ นสุด

ระยะเวลาของข้อตกลง 

34.13  ข้อตกลงสมัปทานบริการมีสองประเภทหลักดังน้ี 

(ก) ประเภทหน่ึง ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรพัยท์างการเงิน – ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจาก

เง่ือนไขตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากรัฐบาลส าหรับการให้บริการ

ก่อสร้างหรือยกระดับสาธารณูปโภค หลังจากได้ด าเนินการและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด ข้อตกลงประเภทน้ียังรวมถึงการค า้ประกนัโดยรัฐบาลที่จะจ่ายส าหรับจ านวนที่

ขาดระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ใช้บริการสาธารณะและจ านวนเงินที่ระบุไว้หรือที่ก  าหนดไว้ 

(ข) อกีประเภทหน่ึง ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ผู้ประกอบการได้รับสิทธิในการ

เรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคที่สร้างหรือที่ได้ยกระดับ หลังจากน้ันได้ด าเนินการและ

บ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่ก  าหนด สทิธใินการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะไม่ใช่

สิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะได้รับเงินสดเน่ืองจากจ านวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับจ านวนการใช้

บริการของสาธารณชน   

บางคร้ังสัญญาฉบับเดียวอาจจะมีทั้งสองประเภท คือ ในกรณีที่รัฐบาลได้ให้การรับประกันโดยไม่มี

เง่ือนไขที่จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการจะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน  ในกรณีที่

ผู้ประกอบการจะได้รับช าระโดยขึ้นอยู่กับการใช้บริการของประชาชน ผู้ประกอบการจะถือเป็นสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน 

วิธีการทางบญัชี – กรณีสินทรพัยท์างการเงิน 

34.14  ผู้ประกอบการจะรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขตามสัญญา

ที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทานหรือตามค าสั่งของผู้ให้สัมปทานส าหรับ

การให้บริการก่อสร้าง ผู้ประกอบการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากน้ัน

ให้ปฏิบัติตามบทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขัน้พ้ืนฐาน และบทที่ 12 ประเด็นเกีย่วกบัเครื่องมือทาง

การเงินอื่น  

วิธีการทางบญัชี – กรณีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

34.15  ผู้ประกอบการต้องรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียก
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เกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หลังจากน้ันให้ปฏิบัติตามบทที่ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม  

ในการบันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายไดจ้ากการใหด้ าเนนิการ 

34.16  ผู้ประกอบการตามข้อตกลงสัมปทานบริการต้องรับรู้ วัดมูลค่าและเปิดเผยรายไดต้ามบทที่ 23 รายได ้

ส าหรับบริการที่ให้ 
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บทที ่35  

การเปลีย่นแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ขอบเขต 

35.1  บทน้ีน ามาใช้กบัผูที้จ่ะถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเป็นครั้ งแรก โดยไม่ค านึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้าว่ากิจการ

ดังกล่าวจะเคยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัสมบูรณ์ หรือตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปอื่นๆ (GAAP) เช่น มาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศ หรือกรอบแนวคิดอื่นๆ เช่น 

กฎเกณฑท์างภาษีท้องถิ่นของแต่ละประเทศ 

35.2  กิจการที่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในงวด

การรายงานในงวดก่อน แต่งบการเงินประจ าปีงวดก่อนหน้าล่าสุดน้ีไม่ได้มีค าอธิบายอย่างชัดเจนและ

เปิดเผยการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการ

ต้องถือปฏบัิติตามบทน้ีหรือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม โดยปรับย้อนหลังตามบทที่ 10 นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด เสมือนว่ากิจการไม่เคยหยุดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรณีที่กจิการไม่ได้เลือกปฏบัิติตามบทน้ี กจิการจึงยังคงต้องปฏบัิติตามการ

เปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35.12ก นอกเหนือไปจากการเปิดเผยที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 10 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

การถอืปฏิบติัครั้งแรก 

35.3 ผู้ที่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นคร้ังแรก 

ต้องน าข้อปฏบัิติในบทน้ีไปใช้กบังบการเงินงวดแรกที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

35.4 งบการเงินงวดแรกของกิจการที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คืองบการเงิน

ประจ าปีงวดแรกที่กจิการระบุข้อความอย่างชัดเจนในงบการเงินเกี่ยวกับการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เหตุการณ์ที่ถือว่างบการเงินของกิจการจัดท า

ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ตัวอย่างเช่นถ้ากจิการ 

(ก) ไม่จัดท างบการเงินส าหรับงวดก่อนๆ 

(ข) จัดท างบการเงินงวดก่อนหน้างวดล่าสุดตามข้อก าหนดของประเทศที่ไม่สอดคล้องกับตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีทุกประการ หรือ 

(ค)  จัดท างบการเงินงวดก่อนหน้างวดล่าสุดตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัสมบูรณ ์

35.5 ย่อหน้าที่ 3.17 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้นิยามของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

35.6 ย่อหน้าที่ 3.14 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนที่สามารถเปรียบเทียบได้

ส าหรับจ านวนเงินที่เป็นตัวเงินที่แสดงในงบการเงิน รวมทั้งข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณาในงบการเงิน
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ฉบับสมบูรณ์ กิจการอาจเสนอข้อมูลเปรียบเทียบมากกว่าหน่ึงงวดกไ็ด้ ดังน้ัน วนัที่เปลี่ยนแปลงสู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  คือ วันเร่ิมต้นของงวด

แรกสดุที่กจิการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบเตม็รูปแบบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในงบ

การเงินงวดแรกที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ขั้นตอนส าหรบัการจดัท างบการเงิน ณ วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

35.7 ยกเว้นที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 35.9 ถึง 35.11 ณ วันที่เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (คือ วันเร่ิมต้นของงวดแรกสดุที่น าเสนอ) กจิการต้อง 

(ก) รับรู้สินทรพัยแ์ละหนี้ สินทั้งหมดที่ต้องถูกรบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

(ข) ไม่รับรู้รายการเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่อนุญาตให้

รับรู้ 

(ค) จัดประเภทรายการที่เคยรับรู้ตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า ที่ก  าหนดให้

รับรู้เป็นประเภทสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของที่แตกต่างจากประเภท

สินทรัพย์ หน้ีสิน หรือส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี และ 

(ง) ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้

ทั้งหมด 

35.8 นโยบายการบญัชีที่กิจการใช้ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้อาจแตกต่างจาก

นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ ณ วันที่เดียวกันตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า 

รายการปรับปรุงที่เกิดขึ้ นเป็นผลจากรายการ เหตุการณ์ต่างๆ หรือเง่ือนไขก่อนวันที่เปล่ียนแปลงสู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายการปรับปรุงดังกล่าวโดยตรงไปยัง

ก าไรสะสม (หรือ รายการประเภทอื่นในส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม) ณ วันที่เปล่ียนแปลงสู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

35.9 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีคร้ังแรก กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลัง

รายการบัญชีที่ปฏบัิติตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า ส าหรับรายการต่อไปนี้  

(ก) การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่ถูกตัดรายการตามกรอบแนวคิดการบัญชีที่กิจการถือปฏิบัติก่อนหน้า ก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงต้องไม่ถูกรับรู้เม่ือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในทางกลับกัน สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีอยู่ก่อน

วันที่เปล่ียนแปลงที่ควรถูกตัดรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม ส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนวันที่เปล่ียนแปลง แต่ไม่ถูกตัดรายการตาม

กรอบแนวคิดการบัญชีที่กิจการถือปฏบัิติก่อนหน้า กิจการอาจเลือกที่จะ (ก) ตัดรายการเหล่าน้ัน

เมื่อถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

หรือ (ข) รับรู้รายการดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งจ าหน่ายหรือช าระรายการเหล่านั้น 
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(ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องไม่เปล่ียนแปลงการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่มีก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลง ส าหรับความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลง กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในบทที่  12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น  รวมถึง

ข้อก าหนดส าหรับการยกเลิกบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

ที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น  

(ค) ประมาณการทางบัญชี 

(ง) การด าเนนิงานทีย่กเลิก 

(จ) การวัดมูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.6 ส าหรับการปันส่วน

ก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วน

ของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ ต้องถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ต้ังแต่วันที่

เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  (หรือ

วันที่เกิดขึ้ นก่อนหน้าซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน าไปปฏิบัติเพ่ือปรับย้อนหลัง

เกี่ยวกบัการรวมกิจการ – ดูย่อหน้าที่ 35.10ก) 

(ฉ) เงินกู้ยืมจากรัฐบาล ผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในบทที่ 11 เครื่องมือทาง

การเงินขัน้พ้ืนฐาน บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอื่น และบทที่ 24 เงินอุดหนุน

จากรฐับาล โดยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปส าหรับเงินกู้ยืมของรัฐบาลที่มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงสู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ดังน้ันหากผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกภายใต้หลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าไม่ได้รับรู้และวัดมูลค่าเงินกู้ยืมจากรัฐบาลโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องใช้มูลค่าตามบญัชีของเงินกู้ยืมตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีเป็นมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืม ณ วันน้ัน และต้องไม่รับรู้ผลประโยชน์ของเงินกู้ยืมใดๆ ของ

รัฐบาล ในอตัราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

35.10 กิจการอาจใช้ข้อยกเว้นข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงข้อดังต่อไปน้ีในการจัดท างบการเงินแรกที่ปฎิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

(ก) การรวมธุรกจิ ผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกอาจเลือกที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในบทที่ 19 การรวม

ธุรกิจและค่าความนิยม ส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็ามถ้าผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกปรับย้อนหลังส าหรับการรวม

ธุรกจิใดๆ ตามบทที่ 19 ให้ใช้วิธกีารปรับย้อนหลังกบัการรวมธุรกจิทั้งหมดที่เกดิหลังจากน้ัน 

(ข) รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกไม่จ าเป็นต้องปฏบัิติตามบทที่ 26 การ

จา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ส าหรับตราสารทุนที่ให้ก่อนวันที่เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี หรือส าหรับหน้ีสินที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงได้ช าระก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

(ค) การใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นราคาเสมือนทุน ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกอาจเลือกวัดมูลค่ารายการ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ์อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ในวันที่

เปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี โดยใช้มูลค่ายุติธรรมและใช้มูลค่ายุติธรรม

น้ันเป็นราคาเสมือนทุน ณ วันนั้น  

(ง) การใชร้าคาที่ตีใหม่เป็นราคาเสมือนทุน ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกอาจเลือกใช้การตีราคาตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่หรือก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาเป็นราคาเสมือนทุน ณ วันที่มีการตีราคา 

(ง1) การใชมู้ลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัเหตุการณเ์ป็นราคาเสมือนทุน ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกอาจ

ก าหนดราคาเสมือนทุนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าส าหรับบางส่วนหรือทั้งหมด

ของสินทรัพย์และหน้ีสินโดยการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันใดวันหน่ึง  อันเป็นผลจาก

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น การประเมินมูลค่าของธุรกิจหรือส่วนหน่ึงของธุรกิจส าหรับวัตถุประสงค์

เพ่ือการขายที่ได้วางแผนไว้ หากวันที่วัดมูลค่า 

(1) เป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิจการอาจใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นราคาเสมือนทุน ณ 

วันที่วัดมูลค่าน้ัน 

(2) เป็นวันที่หลังจากการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่อยู่ใน

งวดของงบการเงินแรกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มูลค่า

ยุติธรรมซ่ึงขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์อาจจะใช้เป็นราคาเสมือนทุนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ันขึ้ น 

กิจการต้องรับรู้ผลของการปรับปรุงโดยตรงไปยังก าไรสะสม (หรือรายการประเภทอื่นใน

ส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม) ณ วันที่วัดมูลค่า โดย ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องก าหนดราคาเสมือนทุนโดยปฏบัิติตาม

เง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35.10 (ค) ถึง (ง) หรือวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ันตาม

ข้อก าหนดอื่นในบทน้ี 

(จ) ผลต่างจากการแปลงค่าสะสม บทที่ 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้กิจการจัด

ประเภทรายการผลต่างจากการแปลงค่าบางรายการ เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ 

ผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกอาจเลือกที่จะถือเสมือนว่าผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ

สะสมเป็นศูนย์ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม (กล่าวคือ “การเสมือนเร่ิมต้นใหม่”) 

(ฉ) งบการเงินเฉพาะกิจการ หากกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ ย่อหน้าที่ 9.26 ก าหนดให้

บันทกึเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกจิการที่ควบคุมร่วมกนัด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังน้ี 

(1)  ราคาทุนหักการดอ้ยค่า  

(2)  มูลค่ายุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือ 

(3) วิธส่ีวนได้เสยีตามวิธกีารในย่อหน้าที่ 14.8 

หากผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุน ให้วัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว

ด้วยจ านวนใดจ านวนหน่ึงดังต่อไปน้ี ณ วันที่เปล่ียนแปลง 
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(1)  ราคาทุนที่ก  าหนดตามบทที่ 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ 

(2)  ราคาเสมือนทุน ซ่ึงต้องเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือมูลค่าตามบัญชีตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันนั้น 

(ช) เครื่องมือทางการเงินแบบผสม ย่อหน้าที่ 22.13 ก าหนดให้กิจการแยกเคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมเป็นองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและส่วนของเจ้าของแยกจากกัน ณ วันที่ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ัน ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกไม่จ าเป็นต้องแยกเป็นสององค์ประกอบน้ัน ถ้า

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินไม่ได้มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี 

(ซ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกอาจปฏิบัติตามบทที่ 29 ภาษีเงินได ้โดยวิธี

เปล่ียนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

(ฌ) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 34.12 ถึง 

34.16 ส าหรับข้อตกลงสัมปทานบริการที่ได้ท าก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

(ญ) กิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร่ ผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกที่ใช้วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  ตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า อาจเลือกที่จะวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบัน า้มันและกา๊ซ 

(ซ่ึงใช้ในการส ารวจ ประเมิน พัฒนา หรือผลิตน ้ามันและก๊าซ) ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  ด้วยจ านวนที่ก  าหนด

ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าของกิจการ กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์เหล่าน้ัน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามบทที่ 27 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(ฎ) ข้อตกลงที่มีสญัญาเช่าเป็นองค์ประกอบ ผู้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกอาจเลือกที่จะพิจารณาข้อตกลงที่

มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ว่ามีสัญญาเช่าเป็นองค์ประกอบหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 20.3) โดยอ้างอิงจากข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันน้ัน แทนที่จะพิจารณา ณ วันที่ท  าข้อตกลง  

(ฏ) หนี้ สินจากการร้ือถอนที่รวมเป็นตน้ทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 17.10 (ค)  

ก าหนดว่าราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับ

การร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสนิทรัพย์ ซ่ึงท าให้กจิการมีภาระผูกพันเกิดข้ึนเม่ือ

กิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์

ต่างๆ ที่มิใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินคา้คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน ผู้ถือปฏบัิติ

เป็นคร้ังแรกอาจเลือกวัดมูลค่าองค์ประกอบน้ีเป็นราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 

วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

แทนที่จะใช้วันที่ภาระผูกผันเกดิขึ้นคร้ังแรก 

(ฐ) การด าเนินงานภายใตม้าตรการการควบคุมดา้นราคา ถ้าผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกถือรายการ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้หรือน ามาใช้ก่อนหน้า ในการด าเนินงาน

ภายใต้มาตรการการควบคุมด้านราคา (เช่น การให้สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าด้วยราคาหรืออัตรา

ที่ก  าหนดข้ึนโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ) กิจการอาจเลือกใช้มูลค่าตามบัญชีด้วยหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น

ราคาเสมือนทุน หากกจิการใช้ข้อยกเว้นกบัรายการหน่ึง กจิการไม่จ าเป็นต้องใช้กบัรายการทั้งหมด 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ัน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีซ่ึงเป็นไปตามบทที่ 27 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

(ฑ) อตัราเงินเฟ้อที่รุนแรง ถ้าผู้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกมีสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานอยู่ภายใต้

อตัราเงินเฟ้อที่รุนแรง 

(1) ถ้าวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอยู่ในหรือหลังจากวนัที่

ฟ้ืนฟูสกุลเงินทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน กิจการอาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมด

ที่ถืออยู่ก่อนวันที่ ฟ้ืนฟูสกุลเงินที่ ใ ช้ในการด าเนินงานด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นราคา

เสมือนทุนของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ณ วันนั้น และ 

(2) ถ้าวันที่ฟ้ืนฟูสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานอยู่ภายในงวดเปรียบเทยีบสิบสองเดือน กิจการ

อาจใช้งวดเปรียบเทยีบน้อยกว่าสิบสองเดือน หากกิจการมีงบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 3.17) ส าหรับงวดเวลาน้ัน 

35.11 หากกิจการไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติัในการปรับปรุงรายการหน่ึงรายการหรือมากกว่าตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 35.7 ณ วันที่เปล่ียนแปลง กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 35.7 ถึง 35.10 โดย

ปรับปรุงรายการดังกล่าวในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้และต้องระบุว่าจ านวนใดในงบการเงินที่ไม่

ปรับย้อนหลัง หากกิจการไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี รวมถึงงวดที่น ามาเปรียบเทยีบ กจิการต้องเปิดเผยการไม่ปฏบัิติตามน้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การอธิบายการเปลีย่นแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

35.12 กิจการต้องอธิบายว่าการเปล่ียนจากกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า มาใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 

อย่างไร 

35.12ก กจิการที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในงวดก่อน

หน้า ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 35.2 จะต้องเปิดเผย 

(ก) เหตุผลในการเลิกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(ข) เหตุผลในการกลับมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

และ 
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(ค) การใช้บทน้ีหรือการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยการปรับย้อนหลังตามบทที่ 10 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี

และข้อผิดพลาด 

การกระทบยอด  

35.13 การปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 35.12 งบการเงินงวดแรกของกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีต้องรวม  

(ก) ค าอธบิายถึงลักษณะของการเปล่ียนแปลงของแต่ละนโยบายการบัญชี 

(ข) การกระทบยอดส่วนของเจ้าของที่ถือปฏบัิติตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า 

กบัส่วนของเจ้าของที่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับวันที่ดังต่อไปน้ี 

(1) วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และ 

(2) วันสิ้ นงวดล่าสุดที่น าเสนอส าหรับงบการเงินประจ าปีงวดล่าสุดของกิจการภายใต้กรอบ

แนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า 

(ค) การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า ส าหรับ

งวดล่าสุดที่น าเสนองบการเงินประจ าปีงวดล่าสุดของกิจการ กับก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับงวดเดียวกนั   

35.14 หากกิจการทราบว่ามีขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนตามกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้า การ

กระทบยอดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 35.13(ข) และ (ค) หากสามารถท าได้ ให้กิจการแยกการแก้ไข

ข้อผิดพลาดเหล่าน้ันออกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  

35.15 หากกิจการไม่ได้น าเสนองบการเงินส าหรับงวดก่อนๆ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวในงบการ

เงินงวดแรกที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 
ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ก1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กิจการต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีโดยวิธีการปรับย้อนหลังตามบทที่ 10 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางการบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้นที่กล่าวไว้ในแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการต้นทุน

การกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แนวปฏิบัติทางการบัญชี

ส าหรับการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการผ่อนผันและ

ยกเว้นการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับกลุ่ม

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อนและแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีส าหรับการผ่อนผันและยกเว้นการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมส าหรับกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน ทั้งน้ี

อนุญาตให้กจิการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ยกเว้นบทที่ 3 การน าเสนองบการเงิน บทที่ 4 งบแสดง

ฐานะการเงิน บทที่ 5 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบก าไรขาดทุน และบทที่ 6 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของและงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีทุก

บท และต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

ก2 ถึง ก3 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ข 

อภิธานศพัท ์

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชี หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏบัิติ กฎและวิธีปฏบัิติที่เฉพาะที่กิจการน ามาใช้ใน

การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

 

ก าไรทางบญัชี ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

เกณฑค์งคา้งทาง

บญัชี 

ผลกระทบของรายการและเหตุการณ์อื่นจะรับรู้เมื่อรายการเหล่าน้ันเกิดขึ้ น (และ

ไม่ใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) และรายการ

ดังกล่าวจะบันทกึบัญชีและแสดงในงบการเงินของรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

 

สิทธิการลางานที่ไดร้บั

ค่าตอบแทนทีส่ะสมได ้

สทิธกิารลางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่สามารถยกยอดและน าไปใช้ในอนาคตได้ หาก

ไม่ได้ใช้สทิธใินงวดปัจจุบันทั้งหมด 

 

ตลาดทีม่ีสภาพคล่อง ตลาดที่รายการส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันเกิดข้ึนซ่ึงมีความถี่และปริมาณ

อย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเน่ือง 

 

กิจกรรมทางการเกษตร 

 

การบริหารการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพของสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการขาย เป็นผลิตผล

ทางการเกษตร หรือเพ่ือเพ่ิมจ านวนสนิทรัพย์ชีวภาพ 

 

ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลที่เกบ็เกี่ยวได้จากสนิทรัพย์ชีวภาพของกจิการ 

 

การตดัจ าหน่าย การปันส่วนจ านวนเงินที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุ

การใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย

ของสินทรพัยท์าง

การเงินหรือหนี้ สิน

ทางการเงิน 

 

จ านวนที่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินถูกวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก หัก

ด้วยการจ่ายช าระคืนเงินต้น บวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง

จ านวนเม่ือเร่ิมแรกและจ านวนเม่ือถึงวันครบก าหนดโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง 

และหักด้วยการลดลงต่างๆ (โดยตรงหรือผ่านการใช้บัญชีปรับมูลค่า) ส าหรับการ

ด้อยค่า หรือการที่ไม่สามารถเรียกช าระได้ 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  218 

สินทรพัย ์

 

ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และ

ก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่กจิการ 

 

บริษทัร่วม 

 

กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อต้ังในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วนที่อยู่ภายใต้

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือส่วนได้เสียในการ

ร่วมค้า 

 

สินทรพัยชี์วภาพ สตัว์หรือพืชที่มีชีวิต 

 

ตน้ทุนการกูย้ืม ดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นที่เกดิข้ึนที่เกี่ยวเน่ืองจากการกู้ยืมของกจิการ 

 

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่น ามาบริหารและด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ได้ 

(ก)  ผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน หรือ 

(ข)  ต้นทุนที่ต ่าลงหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นโดยตรงและตามสัดส่วน

ให้แก่ผู้ถือสญัญาหรือผู้มีส่วนร่วม 

โดยทั่วไปธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการที่ใช้กับปัจจัยน าเข้า

เหล่าน้ัน และได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้ ซ่ึงใช้ในการก่อให้เกิดรายได้ ถ้าในการ

โอนกลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์มีค่าความนิยมรวมอยู่ด้วย กลุ่มของกิจกรรม

และสนิทรัพย์ที่โอนไปต้องถือว่าเป็นธุรกจิ 

 

การรวมธุรกิจ การน ากิจการหรือธุรกิจที่แยกต่างหากจากกันมารวมกันเป็นหน่วยงานที่เสนอ

รายงานเพียงหน่วยเดียว 

 

มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงินของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เงินสด เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเทียบเท่า 

เงินสด 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนที่

ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 

 

กระแสเงินสด การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 
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หน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

กลุ่มของสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เล็กที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็น

อสิระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสนิทรัพย์อื่น 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑที์ช่ าระดว้ย 

เงินสด 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่กิจการได้รับหรือได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการโดยมี

หน้ีสินเกิดข้ึนเพ่ือโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้กับคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือ

บริการด้วยจ านวนเงินที่อิงกับราคา (หรือมูลค่า) ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสิทธิ

ซ้ือหุ้น) ของกจิการหรือกจิการอื่นในกลุ่ม 

 

การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทาง

บญัชี 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน หรือจ านวนที่มีการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบัน

ของสินทรัพย์และหน้ีสิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีเป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม การ

เปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

 

ประเภทของสินทรพัย ์ กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัและใช้ในการด าเนินงานของกจิการ 

 

สมาชิกในครอบครวัที่

ใกลชิ้ดของบุคคล 

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพลต่อหรืออาจได้รับ

อิทธิพลจากบุคคลน้ันในการท ารายการกับกิจการ ทั้งน้ีสมาชิกในครอบครัวที่

ใกล้ชิดให้รวมถึง   

(ก)  สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลน้ัน 

(ข)  บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน และ 

(ค)  บุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน   

 

ส่วนประกอบของ

กิจการ 

การด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนจากส่วนที่เหลือของ

กิจการ ทั้งในด้านการด าเนินงานและส าหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทาง

การเงิน จากส่วนที่เหลือของกจิการ 

 

เครือ่งมือทางการเงิน

แบบผสม 

เคร่ืองมือทางการเงิน (พิจารณาจากมุมมองของผู้ออกตราสาร) ที่มีองค์ประกอบที่

มีลักษณะเป็นทั้งหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่น าเสนอเสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทาง

เศรษฐกจิหน่วยงานเดียว 
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สญัญาก่อสรา้ง 

 

สญัญาที่ท  าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือก่อสร้างสินทรัพย์

หลายรายการซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือพ่ึงพากันในด้านการออกแบบ 

เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ันสดุท้าย 

 

ภาระผูกพนัจากการ

อนุมาน 

 

 

 

 

ภาระผูกพันที่เกดิจากการกระท าของกจิการเม่ือเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก) กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เหน็ว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ 

โดยการปฏบัิติในอดีตจนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรือ

โดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

(ข)  การกระท าตามข้อ (ก) ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริง

ให้กบัฝ่ายอื่นๆ ว่ากจิการจะรับผิดชอบบางประการดังกล่าวน้ัน 

 

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน สินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ

สินทรัพย์น้ันจะได้รับการยืนยันต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตที่ ยังไม่แน่นอน

เหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น โดยเหตุการณ์

ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน รายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก)   ภาระผูกพันที่เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริง

ของภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่

แน่นอนเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น โดย

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 

(ข)   ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รับรู้เป็นหน้ีสิน

เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(1)  ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือ 

(2)  จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

การควบคุม  

(ของกิจการ)  

อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกจิกรรมต่างๆ ของกจิการน้ัน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนั 

จ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ หรือสามารถขอคืนได้ ซ่ึงเกิดจากก าไร (ขาดทุน)  

ทางภาษีส าหรับงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ 
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วนัทีเ่ปลีย่นแปลงสู่

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบั

กิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม  

 

วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่กิจการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบเต็มรูปแบบ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมในงบการ

เงินงวดแรกที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

ผลแตกต่างชัว่คราวที่

ใชห้กัภาษี 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่กิจการสามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไร 

(ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 

ภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ (หรือสามารถขอคืนได้) ซ่ึงเกดิจากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

ส าหรับงวดอนาคต อนัเป็นผลมาจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

จ านวนภาษีเงินได้ที่กจิการสามารถขอคืนได้ในอนาคตซ่ึงเกดิจาก 

(ก)    ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี 

(ข)    ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป และ 

(ค)    เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป  

 

หนี้ สินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี 

จ านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้อง

เสยีภาษี 

 

หนื้ สินตามโครงการ

ผลประโยชนที์ก่ าหนด

ไว ้(ซ่ึงต่อไปนี้

เรียกว่า “โครงการ

ผลประโยชน”์) 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้ ณ วันที่

รายงาน หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (ถ้ามี) ณ วันที่รายงาน ที่

สามารถน าไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง 
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มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์

ทีก่ าหนดไว ้(ซ่ึง

ต่อไปนี้ เรียกว่า 

“ภาระผูกพนัตาม

โครงการ

ผลประโยชน”์) 

 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตก่อนหักสินทรัพย์

โครงการ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันที่เกิดจากบริการที่พนักงานได้ให้บริการในงวด

ปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

โครงการผลประโยชน์

ทีก่ าหนดไว ้(ซ่ึง

ต่อไปนี้ เรียกว่า 

“โครงการ

ผลประโยชน”์) 

 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มิใช่โครงการสมทบเงิน 

 

 

 

โครงการสมทบเงินที่

ก าหนดไว ้(ซ่ึง

ต่อไปนี้ เรียกว่า 

“โครงการ 

สมทบเงิน”) 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่กิจการจ่ายเงินสมทบในจ านวนที่แน่นอน

ให้แก่กจิการที่แยกต่างหาก (กองทุน) และไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันจากการอนุมานที่ ต้องจ่ายเงินสมทบอีก หากกองทุนไม่สามารถด ารง

สินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  

 

จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่ม

ราคา 

ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุน (ในงบการเงิน) หักด้วย

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ 

 

ค่าเสือ่มราคา การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์น้ัน 

 

การตดัรายการออก

จากบญัชี 

การตัดรายการสนิทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้เคยรับรู้ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของ

กจิการ 

 

การพฒันา การน าผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือการออกแบบเพ่ือการ

ผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเร่ิมผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์

ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นวัตถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ

บริการ 
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การด าเนินงานที่

ยกเลิก 

ส่วนประกอบของกจิการที่ยกเลิกหรือที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

(ก)  เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหากของการ

ด าเนินงาน 

(ข)  เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกจิที่ส าคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่

แยกต่างหากของการด าเนินงาน หรือ 

(ค)  เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 

 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

 

 

วิธีค านวณราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน)  และการปันส่วน

รายได้ดอกเบี้ ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

 

อตัราดอกเบี้ ยที่

แทจ้ริง 

อตัราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้

ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือระยะเวลาที่สั้นกว่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน ตามความเหมาะสม  

 

ประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสีย่ง  

ระดับที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่จะป้องกัน  ถูกหักกลบกับการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม หรือกระแสเงินสดของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

ผลประโยชนข์อง

พนกังาน 

 

สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่กจิการให้เพ่ือแลกเปล่ียนกบับริการที่ได้รับจากพนักงาน 

ส่วนของเจา้ของ ส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการหลังจากหักหน้ีสนิทั้งสิ้นออกแล้ว 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑที์ช่ าระดว้ยตรา

สารทุน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่กจิการ 

(ก)  ได้รับสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับตราสารทุนของกิจการ 

(รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) หรือ 

(ข)  ได้รับสนิค้าหรือบริการ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายช าระรายการแก่คู่ค้า 
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ขอ้ผดิพลาด การละเว้นการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินของกิจการในงวดใด

งวดหน่ึงหรือหลายงวดก่อนๆกต็าม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้ข้อมูลที่

น่าเช่ือถือหรือการใช้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือในทางที่ผิด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว 

(ก)  มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติให้ออก และ 

(ข)  สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และน ามาใช้

ในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินดังกล่าว 

 

ค่าใชจ่้าย  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระหว่างรอบระยะเวลารายงานในรูปกระแส

ออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วนของ

เจ้าของลดลง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กบัเจ้าของ 

 

การน าเสนอทีเ่ทีย่ง

ธรรม 

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นและ

สถานการณ์อื่นที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของค านิยามและการรับรู้รายการของ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย 

 

มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสินทรัพย์ ช าระหน้ีสิน หรือตราสารทุนที่ออกให้สามารถ

แลกเปล่ียนระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็นอิสระและมีความรอบ

รู้และเตม็ใจ 

 

มูลค่ายุติธรรมหกั

ตน้ทุนในการขาย 

จ านวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหัก

ต้นทุนในการจ าหน่าย โดยที่ผู้ซ้ือกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระ 

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน 

 

สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าที่ท  าให้เกดิการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

ที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะ

เกดิข้ึนหรือไม่ สญัญาเช่าที่มิใช่สญัญาเช่าการเงินคือสญัญาเช่าด าเนินงาน 
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สินทรพัยท์างการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

(ต่อ) 

สนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

(ก) เงินสด 

(ข) ตราสารทุนของกจิการอื่น 

(ค) สทิธติามสญัญา 

(1) ที่จะรับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นจากกจิการอื่น หรือ 

(2) ที่จะแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินกับกิจการ

อื่นภายใต้เง่ือนไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อกจิการ หรือ 

(ง) สัญญาที่จะได้รับหรืออาจจะได้รับช าระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก

และ 

(1) กิจการมีหรืออาจจะมีภาระผูกพันที่จะรับตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้

ออกในจ านวนที่ผันแปร หรือ 

(2)  กิจการจะหรืออาจจะได้รับช าระเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจ านวนที่แน่นอน กับ

ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจ านวนที่แน่นอน  ในที่น้ีตราสารทุน

ที่กิจการเป็นผู้ออก จะไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาว่าจะมีการได้รับ

หรือส่งมอบตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในอนาคต 

 

เครือ่งมือทางการเงิน  สญัญาที่ท  าให้กจิการหน่ึงมีสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้นและอีกกิจการหน่ึงมีหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนเพ่ิมข้ึน 

 

หนี้ สินทางการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ีสนิดังต่อไปนี้   

(ก)  ภาระผูกพันตามสญัญา 

(1)  ที่จะส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กจิการอื่น หรือ 

(2)  ที่จะแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินกับกิจการ

อื่นภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้กจิการเสยีประโยชน์ หรือ 

(ข)  สญัญาที่จะหรืออาจจะช าระด้วยตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก และ 

(1)  กจิการมีหรืออาจจะมีภาระผูกพันที่จะส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็น

ผู้ออกในจ านวนที่ผันแปร หรือ 

(2) กิจการจะช าระหรืออาจจะช าระเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจ านวนที่แน่นอน กับ

ตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในจ านวนที่แน่นอน ในที่น้ีตราสารทุนที่

กจิการเป็นผู้ออก จะไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาว่าจะมีการรับหรือส่ง

มอบตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในอนาคต 
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ฐานะทางการเงิน ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของของกิจการที่รายงานในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

 

งบการเงิน การแสดงโครงสร้างของฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ

กจิการ 

 

กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของ

เจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกจิการ 

 

สญัญาผูกมดั ข้อตกลงผูกมัดที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรตามจ านวน และราคาที่ก  าหนดไว้ ณ วัน

ใดวันหน่ึงหรือหลายวันที่ก  าหนดไว้ในอนาคต 

 

ผูที้จ่ะถอืปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบั

กิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อมเป็น

ครั้งแรก 

 

กิจการที่น าเสนองบการเงินประจ าปีงวดแรกที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไม่ค านึงกรอบแนวคิดการ

รายงานทางการเงินที่ใช้ก่อนหน้าว่ากิจการดังกล่าวจะเคยปฏบัิติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับสมบูรณ์ หรือตามมาตรฐานการบัญชีชุดอื่น  

 

รายการทีค่าดการณไ์ว ้ รายการที่ไม่มีข้อตกลงผูกมัดแต่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 

หน่วยงาน

ต่างประเทศ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสาขาของกิจการที่เสนองบการเงิน โดยมี

กิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจาก

ประเทศหรือสกุลเงินของกจิการที่เสนองบการเงิน 

 

สกุลเงินทีใ่ชใ้นการ

ด าเนนิงาน 

 

สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิหลักซ่ึงกจิการด าเนินงานอยู่ 

 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบั

สมบูรณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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วนัทีฟ้ื่นฟูสกุลเงินทีใ่ช้

ในการด าเนนิงาน 

วันที่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการไม่ได้มีลักษณะสองข้อของภาวะเงิน

เฟ้อที่รุนแรง หรือมีการเปล่ียนแปลงในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานไปเป็นสกุล

เงินที่ไม่อยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 

 

 

 

การโอนสินทรพัยไ์ป

ยงักองทุน (ของ

ผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน) 

 

การจ่ายเงินสมทบโดยกิจการหรือในบางคร้ังโดยพนักงานของกิจการเข้าไปใน

กิจการหรือกองทุนที่แยกต่างหากตามกฎหมายจากกิจการที่เสนอรายงาน โดย

ผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายออกจากกองทุนดังกล่าว  

ผลก าไร  การเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็นไปตามค านิยามของรายได้ (income - 

กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิหลังหักค่าใช้จ่าย) แต่ไม่ใช่รายได้ (revenue - 

กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

 

งบการเงินทีจ่ดัท าข้ึน

เพือ่วตัถุประสงค์

ทัว่ไป 

งบการเงินที่จัดท าข้ึนโดยให้ข้อมูลทางการเงินทั่วไปเพ่ือสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่างๆ ซ่ึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดท ารายงานที่มี

การดัดแปลงตามความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 

 

การด าเนินงาน

ต่อเนือ่ง 

กจิการถือว่ามีการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะช าระบัญชี

หรือหยุดการด าเนินงาน หรือไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากการ

ปฏบัิติดังกล่าว 

 

ค่าความนยิม ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ซ่ึงไม่สามารถระบุและ

รับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

 

เงินอุดหนุนจาก

รฐับาล 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่กจิการเพ่ือแลกเปล่ียน

กบัการที่กจิการต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของกิจการทั้งที่

ได้ปฏบัิติแล้วในอดีตและที่จะปฏบัิติในอนาคต  

 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

  228 

วนัทีใ่หสิ้ทธิ วันที่กิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ตกลงกันตามข้อตกลงเร่ือง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เมื่อกิจการและบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงทราบเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดต่างๆ ตามข้อตกลงน้ันร่วมกัน ณ วันที่ให้สิทธิ กิจการให้สิทธิกับบุคคล

อกีฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการ โดยต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ (ถ้ามี) ให้ส าเร็จ หากข้อตกลงน้ันขึ้ นอยู่กับ

กระบวนการที่ ต้องอนุมัติ (เช่น อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น) วันที่ให้สิทธิ คือ วันที่ที่

ข้อตกลงได้รับอนุมัติแล้ว 

 

เงินลงทุนขั้นตน้ตาม

สญัญาเช่า 

ผลรวมของ 

(ก)  จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายให้กบัผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน และ 

(ข)  มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

 

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใหญ่ 

 

รายการทีม่ีการ

ป้องกนัความเสีย่ง 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่  12 ประเด็นเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หมายถึง 

(ก)  ความเสี่ยงของอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ี ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่าย 

(ข)  ความเสี่ยงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงของ

อตัราดอกเบี้ ยในสญัญาผูกมัดหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึนในระดับสงู 

(ค)  ความเสี่ยงด้านราคาของสนิค้าโภคภัณฑ ์ที่กจิการถือไว้หรือในสญัญาผูกมัด

หรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึนใน

ระดับสงูที่กจิการจะซ้ือหรือขายสนิค้าโภคภัณฑ์ 

(ง)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
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เครือ่งมือป้องกนั

ความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 12 ประเด็นเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การเงินที่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก)  เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือสญัญาแลกเปล่ียนสนิค้า

โภคภัณฑล่์วงหน้าที่คาดว่าจะมีประสทิธิผลสงูในการหักกลบความเสี่ยงที่ระบุ

ไว้ในย่อหน้า 12.17 ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกนั  

(ข)  ที่เกี่ยวข้องกบัคู่สญัญาภายนอกที่ติดต่อกบักจิการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือ 

คู่สญัญาภายนอกที่ติดต่อกบักลุ่มกจิการ ส่วนงาน หรือกิจการหน่ึงกจิการใด

ที่ถูกเสนอรายงาน) 

(ค)  จ านวนอ้างองิที่ระบุในสญัญาน้ันเทา่กบัจ านวนเงินที่ก  าหนดไว้ของเงินต้น

หรือจ านวนอ้างองิที่ระบุในสัญญาของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

(ง)  มีวันครบก าหนดที่ระบุไว้ ซ่ึงไม่ช้าไปกว่า 

(1)  วันที่ครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(2)  วันที่คาดว่าจะมีการจ่ายช าระของสญัญาซ้ือหรือขายสนิค้าโภคภัณฑท์ี่

มีภาระผูกพันไว้ หรือ 

(3)  วันที่เกิดข้ึนของรายการเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์หรือรายการ

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่จะเกดิข้ึนในระดับสงู 

(จ)  ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดหรือเง่ือนไขการขยายสัญญา 

กิจการที่เลือกถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการ

วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ในการบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ต้องปฏบัิติ

ตามค านิยามของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ไม่ใช่ค านิยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

ความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมาก 

 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนสงูมากกว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
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ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

จ านวนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่สงูกว่า 

(ก)  ในกรณีของสนิค้าคงเหลือ: ราคาขายหักต้นทุนในการผลิตสนิค้านั้นให้เสรจ็

และต้นทุนในการขาย หรือ 

(ข)  ในกรณีของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น: มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของสนิทรัพย ์

 

การไม่สามารถท าได้

ในทางปฏิบติั 

การที่กิจการไม่สามารถปฏบัิติตามข้อก าหนดหลังจากที่กิจการได้ใช้ความพยายาม

อย่างสมเหตุสมผลทุกประการแล้ว 

 

อตัราดอกเบี้ ยที่

ก าหนดข้ึน 

อตัราใดอตัราหน่ึงที่ก  าหนดได้ชัดเจนกว่าระหว่างอตัราดังต่อไปน้ี 

(ก) อัตราดอกเบ้ียที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ออกตราสารมี

อนัดับความน่าเช่ือถือใกล้เคียงกนั หรือ 

(ข)    อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดจ านวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ท  าให้มูลค่า

ปัจจุบันเทา่กบัราคาเงินสดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ  

รายได ้ การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน ในรูปกระแสเข้า

หรือการเพ่ิมค่าของสนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสนิ อนัส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ 

 

งบก าไรขาดทุน งบการเงินที่แสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงาน 

แต่ไม่รวมถึงรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

ภาษีเงินได ้ ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ค านวณจากก าไรทางภาษี  

รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าต้องจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่าย

เงินก าไรให้แก่กจิการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

สญัญาประกนัภยั สญัญาซ่ึงคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง (ผู้รับประกนัภัย) รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่

มีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่า

สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุ

ไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกนัภัย) เกดิผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกนัภัย 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ สินทรัพย์

ดังกล่าวสามารถระบุได้เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก)  สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งออกจากกจิการ 

และสามารถขาย โอน ให้สิทธ ิให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้ ไม่ว่าจะโดย

เอกเทศ หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ หรือ 

(ข)  เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ค านึงว่าสิทธิ

เหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ

ภาระผูกพันอื่นได้หรือไม่ 

 

อตัราดอกเบี้ ยตามนยั

ของสญัญาเช่า 

 

 

อตัราคิดลด ณ วันเร่ิมต้นสญัญาเช่าที่ท  าให้ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของ  

(ก)  จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย และ  

(ข)  มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนั มีจ านวนเทา่กบัผลรวมของ  

(1)  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ให้เช่า และ  

(2)  ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่า 

 

รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล 

รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อส าหรับงวด

ระหว่างกาล 

 

งวดระหว่างกาล รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี 

 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีและการตีความที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน

การบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย 

(ก)   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ข)   มาตรฐานการบัญชี และ 

(ค)   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี 

 

มูลค่าทีแ่ทจ้ริง ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ คู่สัญญามีสิทธิ (ทั้งที่มีเง่ือนไขและไม่มี

เง่ือนไข) ถือหุ้น หรือสทิธทิี่จะได้รับหุ้น และราคา (ถ้ามี) ที่คู่สญัญาต้องจ่ายเพ่ือให้

ได้หุ้น ตัวอย่างเช่น สิทธิซ้ือหุ้นที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาท ขณะที่หุ้นมีมูลค่า

ยุติธรรมเทา่กบั 20 บาท มูลค่าที่แท้จริงเทา่กบั 5 บาท 
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สินคา้คงเหลือ สนิทรัพย์ซ่ึง มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก)  ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ 

(ข)  อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสนิค้าส าเรจ็รูปเพ่ือขาย หรือ 

(ค)  อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือ

ให้บริการ 

 

กิจกรรมลงทุน การได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ซ่ึงไม่รวมอยู่ใน

รายการเทยีบเทา่เงินสด 

 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่

การลงทุน 

 

 

 

 

อสงัหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้ง

ที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือ

ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ี ไม่ได้มีไว้เพ่ือ 

(ก)  ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ

กจิการ หรือ 

(ข)  ขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ 

การควบคุมร่วม การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ซ่ึงการ

ควบคุมร่วมด ารงอยู่กต่็อเมื่อการตัดสนิใจเชิงกลยุทธท์างการเงินและการด าเนินงาน

ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่

ร่วมกนัควบคุมการงาน (ผู้ร่วมค้า) แล้วเทา่นั้น 

  

การร่วมคา้ การประกอบกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิของบุคคลหรือกจิการตั้งแต่สองรายขึ้นไปโดยให้

มีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญา การร่วมค้าอาจอยู่ในรูปแบบของการ

ด าเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการที่ควบคุม

ร่วมกนั 

 

กิจการทีค่วบคุม

ร่วมกนั 

การร่วมค้าที่มีการจัดต้ังบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น ซ่ึงผู้ร่วมค้าแต่

ละรายมีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่วมกันด าเนินงาน

ในลักษณะเดียวกบักจิการอื่น เว้นแต่กจิการประเภทน้ีมีข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง

ผู้ร่วมค้าระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอ านาจควบคุมร่วมกันในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ของกจิการน้ัน 

 

สญัญาเช่า สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์ส าหรับช่วงเวลาที่

ตกลงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน  ซ่ึงได้รับช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 
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อตัราดอกเบี้ ยเงิน

กูย้ืมส่วนเพิม่ของผู ้

เช่า 

อัตราดอกเบ้ียที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถ

ก าหนดอตัราน้ันได้  ให้ใช้อตัราดอกเบ้ียที่ผู้เช่าจะต้องจ่าย ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา

เช่าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการค า้ประกันคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในสัญญา

เช่าเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

 

หนี้ สิน ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การช าระภาระ

ผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

 

เงินกูย้ืม หน้ีสินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้นซ่ึงมีระยะเวลาการจ่าย

ช าระตามปกติ 

 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ

ทางตลาด 

 

เง่ือนไขที่ราคาใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ หรือความสามารถในการใช้สิทธิตามของตรา

สารทุนข้ึนอยู่กับความเกี่ยวข้องกับราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการ เช่น เม่ือ

ราคาหุ้นหรือจ านวนเงินตามมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิซ้ือหุ้นข้ึนไปอยู่ ณ ระดับราคา

หรือจ านวนเงินที่ก  าหนด หรือเม่ือบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงอ้างอิงกับราคา

ตลาดของตราสารทุนของกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคาตลาดของตราสาร

ทุนของกจิการอื่น 

 

ความมีสาระส าคญั การละเว้นรายการที่เป็นสาระส าคัญหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมที่มีอิทธพลต่อการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน โดยความมีสาระส าคัญขึ้ นอยู่กับขนาด

และลักษณะของการละเว้นไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง 

ที่ต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม ทั้งน้ีกิจการอาจใช้ขนาดหรือลักษณะของ

รายการหรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกนัเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา 

 

การวดัมูลค่า กระบวนการก าหนดจ านวนที่เป็นตัวเงินเพ่ือรับรู้องค์ประกอบของงบการเงินในงบ

แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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จ านวนเงินขั้นต า่ที่

ตอ้งจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินที่ ผู้เช่าต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยไม่รวมค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน 

ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ ผู้ให้เช่าจ่ายและจ่ายคืนให้กับผู้ให้เช่า แต่รวม

รายการต่อไปนี้  

(ก)  ทางด้านผู้เช่า – จ านวนเงินใดๆ ที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า

ประกนัว่าต้องจ่ายให้กบัผู้ให้เช่าตามที่ประกนั หรือ 

(ข)  ทางด้านผู้ให้เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ได้รับประกนัจาก 

(1)  ผู้เช่า  

(2)  บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่า หรือ  

(3)  บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมีฐานะการเงินที่สามารถให้

การประกนัแก่ผู้ให้เช่าได้ 

อย่างไรกต็าม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วย

ราคาที่คาดว่าจะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันที่สามารถใช้สิทธิ

เลือกดังกล่าวและเช่ือได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกน้ัน ในกรณีน้ี

จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายประกอบด้วยจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุของ

สัญญาเช่าจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือและจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือใช้สิทธิ

เลือกซ้ือสนิทรัพย์ที่เช่าด้วย 

รายการทีเ่ป็นตวัเงิน หน่วยของสกุลเงินที่ถือไว้ และสินทรัพย์และหน้ีสินที่จะได้รับ หรือที่จะต้องช าระ

เป็นจ านวนเงินที่ก  าหนดไว้แน่นอน หรือจ านวนเงินที่สามารถทราบได้ในจ านวน

หน่วยของสกุลเงิน 

 

โครงการของกลุ่ม

นายจา้ง 

โครงการสมทบเงินหรือโครงการผลประโยชน์ (ที่ไม่ใช่โครงการระดับภาครัฐ) ซ่ึง 

(ก)  รวมสนิทรัพย์ที่สมทบจากกจิการต่างๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

และ 

(ข) ใช้สินทรัพย์เหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของกิจการมากกว่าหน่ึง

แห่งตามเกณฑ์ของระดับเงินสมทบและระดับผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้โดย

ปราศจากการก าหนดโดยกจิการที่จ้างพนักงาน 

 

เงินลงทุนสุทธิใน

สญัญาเช่า 

 

เงินลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่า 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม 

 

ส่วนได้เสยีในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบเฉพาะก าไรขาดทุน 

(หากมีการน าเสนอ) งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม (หากมีการน าเสนอ) งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ

การเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอในงบการเงิน

ดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกบัรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่

น าเสนอ 

 

มูลค่าอา้งอิงตาม

สญัญา 

จ านวนของหน่วยสกุลเงิน หุ้น หน่วยวัด (bushels) ปอนด์ หรือหน่วยอื่นๆ ซ่ึงระบุ

ไว้ในสญัญาเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

วตัถุประสงคข์องงบ

การเงิน 

เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินในวงกว้าง ซ่ึงไม่

อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้กจิการจัดท ารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 

สญัญาทีส่รา้งภาระ สญัญาที่ก่อให้เกดิต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการปฏบัิติตามภาระผูกพันที่ระบุ

ไว้ภายใต้สัญญา ซ่ึงต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่า

จะได้รับจากสญัญานั้น 

 

กิจกรรมด าเนนิงาน กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอื่นที่มิใช่กิจกรรมลงทุน

หรือกจิกรรมจัดหาเงิน 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน สัญญาเช่าที่ไม่ได้ท าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ สัญญาเช่าที่มิใช่สัญญาเช่าด าเนินงานคือสัญญาเช่า

การเงิน 

 

ก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น 

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซ่ึง

ไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

เจา้ของ ผู้ถือตราสารที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 

 

บริษทัใหญ่  กจิการซ่ึงมีบริษัทย่อยหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 
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ผลการด าเนินงาน ความสมัพันธข์องรายได้และค่าใช้จ่ายของกจิการตามที่รายงานไว้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

 

สินทรพัยโ์ครงการ 

(ของโครงการ

ผลประโยชนข์อง

พนกังาน) 

 

สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และกรมธรรม์

ประกนัภัยที่เข้าเง่ือนไข 

ผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน 

ผลประโยชน์ของพนักงาน (ที่มิใช่ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง) ซ่ึงมีการจ่ายหลังจาก

การจ้างงานสิ้นสดุลง 

 

โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ข้อตกลงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่กิจการตกลงจะจ่ายผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานให้แก่พนักงานตั้งแต่หน่ึงรายหรือมากกว่าหน่ึงรายขึ้นไป 

 

มูลค่าปัจจุบนั  ประมาณการในปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากการด าเนินงาน

ตามปกติของกจิการ คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

 

สกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนอ

งบการเงิน 

 

สกุลเงินที่ใช้ในการเสนองบการเงิน 

มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ 

 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากกว่าที่จะไม่เกดิข้ึน 

ก าไรหรือขาดทุน ผลรวมของรายได้หักค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ทีป่ระมาณการไว ้

วิธกี  าหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยซ่ึงพิจารณาว่า

การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึ้ นทลีะหน่วย 

และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันโดยรวม (บางคร้ัง

เรียกว่า วิธีผลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของบริการ หรือวิธีผลประโยชน์ตาม

จ านวนปีหรือผลประโยชน์ที่ให้บริการ) 
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ทีด่ิน อาคารและ

อุปกรณ ์

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก)  มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสนิค้าหรือให้บริการ  

เพ่ือให้เช่า หรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน และ 

(ข)  คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา 

 

การเปลีย่นทนัทีเป็น

ตน้ไป (ส าหรบัการ

เปลีย่นแปลงนโยบาย

บญัชี) 

 

การใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส าหรับรายการค้า เหตุการณ์อื่น และสถานการณ์ที่

เกดิข้ึนหลังจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ประมาณการหนี้ สิน หน้ีสนิที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจังหวะเวลาหรือจ านวนที่ต้องจ่ายช าระ 

 

หลกัความรอบคอบ หลักความรอบคอบน้ีรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่จ าเป็นในการประมาณการภายใต้

ความไม่แน่นอน เพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนสูงเกินไป และหน้ีสิน

หรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต ่าเกนิไป 

การซ้ือขายต่อ

สาธารณชน (ตราสาร

หนี้ หรือตราสารทุน) 

การซ้ือขายหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือเสนอขายในตลาดสาธารณะ (ตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภมูิภาค) 

 

การรบัรูร้ายการ  กระบวนการการรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงิน หรืองบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากรายการน้ันเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน 

ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่าย และเข้าเกณฑทุ์กข้อดังต่อไปนี้  

(ก)  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของรายการ

ดังกล่าวจะเข้าหรือออกจากกจิการ และ 

(ข)  รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคืน 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ (หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด) หักด้วยต้นทุน

ในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์น้ัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะสงูกว่า 
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บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดท างบการเงิน (กิจการที่เสนอ

รายงาน)  

(ก)  บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลน้ัน เกี่ยวข้องกับกิจการที่

เสนอรายงาน ถ้าบุคคลน้ัน 

(1) เป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัท

ใหญ่ของกจิการที่เสนอรายงาน 

(2) มีการควบคุม หรือมีการควบคุมร่วมในกจิการที่เสนอรายงาน หรือ 

(3) มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน  

(ข)   เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่เสนอรายงาน หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปนี้  

(1)   กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน 

(ซ่ึงหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน

ซ่ึงเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั) 

(2) กิจการหน่ึงเป็นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของอีกกิจการหน่ึง (หรือ

เป็นบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการอื่น

เป็นสมาชิก) 

(3)  กจิการทั้งสองเป็นการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกนั 

(4)  กิจการหน่ึงเป็นการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหน่ึงเป็น

บริษัทร่วมของบุคคลที่สาม 

(5)  เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของ

พนักงานของกจิการที่เสนอรายงาน หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่

เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์

เอง นายจ้างซ่ึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ที่เสนอรายงาน 

(6)  กจิการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้อ (ก) 

(7)  กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก ซ่ึงให้บริการ

ด้านผู้บริหารส าคัญกับกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ของ

กจิการที่เสนอรายงาน 

(8)  บุคคลตามที่ระบุในข้อ (ก) (2) มีอิทธิพลที่มีนัยส าคัญเหนือกิจการ 

หรือเป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญของกจิการ (หรือของบริษัทใหญ่)  

 

รายการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กนั โดยไม่ค านึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกนัหรือไม่ 
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ความเกีย่วขอ้งกบั

การตดัสินใจ 

 

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลที่ท  าให้ข้อมูลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้งบการเงิน โดยช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต 

ปัจจุบัน หรืออนาคต หรือช่วยยืนยันหรือช้ีข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมา 

 

ความเชื่อถอืได ้ ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลที่ปราศจากความผิดพลาดและความล าเอียงที่มี

สาระส าคัญ และข้อมูลน้ันต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้

แสดงหรือควรแสดง 

 

วนัทีร่ายงาน วันสิ้นสดุของรอบระยะเวลาล่าสุดที่ครอบคลุมในงบการเงินหรือในรายงานทางการ

เงินระหว่างกาล 

 

รอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในงบการเงินหรือในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 

วิจยั การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้และความเข้าใจใหม่

ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค 

 

มูลค่าคงเหลือ (ของ

สินทรพัย)์ 

จ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่าย

สินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น้ัน หาก

สนิทรัพย์น้ันมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์ 

 

การน านโยบายการ

บญัชีใหม่มาถอืปฏิบติั

ยอ้นหลงั (ส าหรบั

การเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชี) 

 

การเร่ิมใช้นโยบายการบัญชีใหม่ส าหรับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่น 

เสมือนหน่ึงได้ใช้นโยบายการบัญชีในเร่ืองน้ันมาโดยตลอด 

รายได ้ กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในระหว่างงวด ซ่ึง

เกดิขึ้นจากกจิกรรมตามปกติของกจิการ เมื่อกระแสรับน้ันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 
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งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบการเงินที่น าเสนอโดยกิจการ ซ่ึงกิจการสามารถบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9.25 

ถึง 9.26 โดยวิธีราคาทุนหักการด้อยค่า วิธีมูลค่ายุติธรรมซ่ึงการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือวิธีส่วนได้เสียตามวิธีการในย่อหน้าที่ 

14.8  

 

ขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ 

ข้อตกลงที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้ท าสัญญากับผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนให้พัฒนา (หรือยกระดับ) ด าเนินการ และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในสินทรัพย์ของผู้ให้สัมปทาน เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ สนามบิน ระบบการจ่าย

พลังงาน เรือนจ า หรือโรงพยาบาล เป็นต้น 

 

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ถ้าเป็นไปตามลักษณะทั้ง 2 

ข้อดังต่อไปนี้  

(ก)  ดัชนีราคาทั่วไปที่เช่ือถือได้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกิจการที่มีรายการและยอด

คงเหลือในสกุลเงินนั้น และ 

(ข)  ไม่ มีความสามารถในการแลกเป ล่ียนสกุลเ งินดังกล่าวกับสกุลเ งิน

ต่างประเทศที่ค่อนข้างเสถียร 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายโดย

ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ข้อตกลงระหว่างกิจการ (หรือกิจการอื่นในกลุ่มกิจการ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการใน

กลุ่มกจิการ) และบุคคลอกีฝ่ายหน่ึง (รวมถึงพนักงาน) ซ่ึงท าให้บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง

ได้รับสทิธทิี่จะได้รับ 

 (ก)  เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นของกจิการเป็นจ านวนที่องิกบัราคา (หรือมูลค่า) ของ

ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น หรือ 

 (ข)  ตราสารทุน (รวมทั้งหุ้นหรือสทิธซ้ืิอหุ้น) ของกจิการหรือกลุ่มกจิการอื่น  

เมื่อได้ปฎิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสทิธแิล้ว 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น

เกณฑ ์

รายการที่กจิการ 

(ก)  ได้รับสินค้าหรือบริการจากคู่สัญญาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ (รวมถึง

พนักงาน) โดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือ 

(ข)  ก่อให้เกดิภาระผูกพันที่ต้องช าระให้คู่สัญญาโดยมีข้อตกลงในการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑเ์มื่อกจิการอื่นในกลุ่มได้รับสนิค้าหรือบริการ 

 

รฐับาล รัฐบาลในระดับประเทศ ภมูิภาค หรือท้องถิ่น 
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โครงการ

(ผลประโยชนข์อง

พนกังาน)ระดบั

ภาครฐั 

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานเป็นโครงการที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายเพ่ือบังคับใช้

กับทุกกิจการ (หรือทุกกิจการในหมวดใดหมวดหน่ึง เช่น อุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ) และด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐในระดับประเทศ

หรือท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น (เช่น หน่วยงานอิสระที่ต้ังข้ึนมาเพ่ือโครงการน้ี

โดยเฉพาะ) ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรืออทิธพิลของกจิการที่เสนอรายงาน 

 

งบกระแสเงินสด งบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงิน

สดของกิจการส าหรับรอบระยะเวลา โดยแยกแสดงให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงใน

ระหว่างรอบระยะเวลาของกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน  

 

งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงในส่วน

ของเจา้ของ 

งบการเงินที่แสดงถึงก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลา รายการของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของส าหรับรอบระยะเวลา ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่รับรู้ในรอบระยะเวลา 

และ (ข้ึนอยู่กับรูปแบบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่กิจการ

เลือก) จ านวนเงินของรายการที่เกิดกับผู้เป็นเจ้าของที่กระท าการในฐานะผู้เป็น

เจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลา 

งบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

งบการเงินที่แสดงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ในรอบระยะเวลา รวมถึง

รายการเหล่าน้ันที่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ซ่ึงเป็นยอดรวมย่อยของงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็) และรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากกิจการเลือกแสดงทั้ง

งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จะตั้งต้นด้วย

ก าไรหรือขาดทุนตามด้วยการแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ 

ของกจิการ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (เรียกอกีนัยหน่ึงว่างบดุล) 

 

งบก าไรขาดทุนและ

ก าไรสะสม 

งบการเงินที่แสดงถึงก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรสะสมส าหรับ

รอบระยะเวลา 

 

บริษทัย่อย 

 

กิจการซ่ึงรวมถึง กิจการที่ไม่ได้ก่อต้ังในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน ซ่ึงอยู่ภายใต้

การควบคุมของกจิการอื่น (บริษัทใหญ่) 

 

ฐานภาษี ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางภาษี

อากร 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่รวมอยู่ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมหรือส่วนของเจ้าของส าหรับรอบระยะเวลารายงาน  

 

ก าไร (ขาดทุน) ทาง

ภาษี 

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือใช้ค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ 

(หรือได้รับคืน) ซ่ึงค านวณตามเกณฑ์ที่ก  าหนดโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี ก าไรทาง

ภาษีเทา่กบัรายได้ทางภาษีหักด้วยจ านวนที่สามารถน าไปใช้หักภาษีได้ 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวที่

ตอ้งเสียภาษี 

 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่กจิการต้องน าไปรวมเป็นรายได้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) 

ทางภาษีส าหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ 

 

ผลแตกต่างชัว่คราว ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหน้ีสนินั้น  

 

ผลประโยชนเ์มือ่ 

เลิกจา้ง 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จะจ่ายซ่ึงเป็นผลจากข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก)  การตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างพนักงานก่อนวันออกจากงานตามปกติ 

หรือ 

(ข)  การตัดสินใจของพนักงานที่ยอมรับการออกจากงานโดยสมัครใจเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์จากเร่ืองดังกล่าว 

 

ระยะเวลาทีแ่ตกต่าง

กนั 

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาหน่ึง แต่จะไปรวมใน

ก าไรในทางภาษีตามกฎหมายภาษีหรือข้อก าหนดอื่นในรอบระยะเวลาที่แตกต่างกนั 

 

ความทนัต่อเวลา การให้ข้อมูลในงบการเงินภายในกรอบเวลาที่มีผลต่อการตัดสนิใจ 

 

ก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จรวม 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างงวด เป็นผลมาจากรายการและ

เหตุการณ์อื่นๆนอกจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการกับเจ้าของจาก

ความสามารถในฐานะที่เป็นเจ้าของ (เท่ากับผลรวมของก าไรหรือขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

 

ตน้ทุนการท ารายการ

(เครือ่งมือทาง

การเงิน) 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสาร หรือการจ าหน่าย

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยต้นทุนส่วนเพ่ิมน้ีเป็นรายการหน่ึงที่จะไม่เกิดข้ึนถ้ากิจการ

ไม่ซ้ือ ไม่ออกตราสารหรือไม่จ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน 

 



ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

เป็นเพยีงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 
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หุน้ซ้ือคืน ตราสารทุนของกิจการที่ถือโดยกิจการเอง หรือถือโดยกิจการอื่นในกลุ่มที่ท  างบ

การเงินรวม 

 

ความสามารถเขา้ใจได ้

 

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ โดยผู้ใช้งบ

การเงินต้องมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

และการบัญชี รวมทั้งมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว 

 

อายุการใชป้ระโยชน ์

 

ระยะเวลาที่กจิการคาดว่าจะมีสนิทรัพย์ไว้ใช้ หรือจ านวนผลผลิต หรือจ านวนหน่วย

ในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

 

มูลค่าจากการใช ้

 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์หรือ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

ผูร่้วมคา้  ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าซ่ึงมีอ านาจควบคุมร่วมในการร่วมค้านั้น 

 

ไดร้บัสิทธิ 

 

เป็นผู้มีสิทธิ ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สิทธิที่คู่สัญญาจะ

ได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่นหรือตราสารทุนของกิจการ เมื่อปฏบัิติตามเง่ือนไขการ

ได้รับสิทธิ และอีกฝ่ายหน่ึงพึงพอใจในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิ

ดังกล่าว 

 

ผลประโยชนที์ไ่ดร้บั

เป็นสิทธิขาด   

ผลประโยชน์หรือสิทธิตามเง่ือนไขของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่ไม่

ขึ้นกบัเง่ือนไขการจ้างงานต่อเน่ือง 

 

เงือ่นไขการไดร้บัสิทธิ เง่ือนไขที่ใช้พิจารณาว่ากิจการได้รับบริการที่ คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้ส าเร็จ

เพ่ือให้ได้สิทธิที่จะได้รับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือตราสารทุนของกิจการหรือไม่ 

ภายใต้ข้อตกลงของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เง่ือนไขการได้รับสิทธิอาจเป็น

อย่างหน่ึงอย่างใด คือ เง่ือนไขการบริการหรือเง่ือนไขผลงาน เง่ือนไขการบริการ

ก าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนด เง่ือนไข

ผลงานก าหนดให้คู่สัญญาต้องต้องปฏบัิติตามให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด (เช่น ต้องท าให้ก าไรของกิจการสูงข้ึนตลอดช่วงเวลาที่ก  าหนด

ไว้) ซ่ึงเง่ือนไขการด าเนินงานอาจรวมไปถึง เง่ือนไขการได้รับสทิธทิางตลาด 

 

ระยะเวลาใหไ้ดร้บั

สิทธิ 

ระยะเวลาระหว่างที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิภายใต้ข้อตกลงการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑใ์ห้ส าเรจ็ 
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