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 ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น   

เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2560 

เร่ือง : วิธกีารจัดประเภทรายการใหม่ในงบก าไร(ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 

ถาม :  กิจการมีเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ราคาทุน 59.75 ล้านบาท มี

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 81.69 ล้านบาท  

ในช่วงคร่ึงปี วันที่ 1 ต.ค.59 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60  ขายเงินลงทุนเผื่อขาย ต้นทุนขาย (ราคาทุน) 

54.61 ล้านบาท โดยขายได้ราคา 167.24 บาท มีก าไร 112.63 ล้านบาท กิจการได้บันทึกกลับ

ส่วนเกนิจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน(ส่วนที่ขาย) 83.62 ล้านบาท   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้รับรู้ส่วนเกินจากการปรับมูลค่าเพ่ิม 0.31 ล้านบาท และมียอด

ส่วนเกนิ(ต ่า)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนสทุธ ิ(1.62) ล้านบาท 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 

เงินกองทุน                                        31มีนาคม 2560      30 กนัยายน 2559 

 ส่วนเกนิ(ต ่า)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน      (1.62)       81.69 

          ขาดทุนสะสม                                 _______________      _______________ 

 

วีธีที่ 1 รับรู้สุทธิด้วยส่วนเกินส่วนต ่าจากการปรับมูลค่าในงวดน้ี  จ านวน 0.31 ล้านบาท หักด้วย

ส่วนเกนิส่วนต ่าของเงินลงทุนที่ขายในงวดน้ี 83.62 ล้านบาท 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  ก าไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน           (83.31) 

                                                          _______________      _______________ 

วิธทีี่ 2 รับรู้เฉพาะส่วนเกนิส่วนต ่าจากการปรับมูลค่าในงวดน้ีไม่น าส่วนที่ขาย 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 

         รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  ก าไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน             0.31 

                                                          _______________      _______________ 

วิธทีี่ 3 รับรู้ด้วยยอดตามฐานะการเงินคงเหลือสทุธ ิ

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 

         รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  ก าไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน            (1.62) 

                                                          _______________      _______________ 
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ค าถาม 

งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  ในส่วนของงบก าไร

(ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในรายการก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - ก าไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน จะต้องแสดงด้วยวิธใีดจึงจะถูกต้อง 

ตอบ : ย่อหน้าที่ 95 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน ได้อธบิายว่า 

"ตัวอย่างการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ เช่น ... ที่เกิดจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ทาง

การเงินเผ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ ..." และย่อหน้าที่ 93 ระบุว่า มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินอื่นๆ เม่ือใดจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุน และการจัดประเภทดังกล่าวจะท าได้หรือไม่ การจัดประเภทดังกล่าวได้ถูก

อ้างองิไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ โดยการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ รวมถึงองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่

เกี่ยวข้องซ่ึงมีการจัดประเภทใหม่เข้าไปในก าไรหรือขาดทุน ตัวอย่างเช่น ก าไรที่เกิดข้ึนจริงจาก

การขายสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซ่ึงจ านวน

ดังกล่าวอาจถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เป็นก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนในงวดปัจจุบันหรืองวด

ก่อน โดยก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึนน้ันต้องหักออกจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่ก  าไรที่เกิดข้ึน

จริงถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในก าไรหรือขาดทุนเพ่ือหลีกเล่ียงการรวมรายการดังกล่าวซ า้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ดังน้ัน ในกรณีที่มีการตัดบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย จะต้องจัดประเภท

รายการใหม่จากส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (OCI) ไปยังก าไรหรือขาดทุนปกติ (PL)  

โดยกิจการต้องกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายที่เคย

บันทึกไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจ านวน 83.62 ล้านบาท และจัดประเภทใหม่ไปยังส่วน

ของก าไรหรือขาดทุนปกติ (PL) โดยอาจลงบันทกึรายการดังน้ี 

 

Dr. ส่วนเกนิจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย     83.62 ล้านบาท  

     (ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น-OCI) 

   Cr. ก าไรจากการตัดบัญชีสนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย                        83.62 ล้านบาท     

     (ก าไรหรือขาดทุน-PL ) 

และเม่ือมีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายส่วนที่เหลืออยู่และมีส่วนเกินเพ่ิมข้ึน

จ านวน 0.31 ล้านบาท กจิการต้องรับรู้รายการโดย 
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Dr. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย                                    0.31 ล้านบาท  

     (งบแสดงฐานะการเงิน) 

   Cr. ส่วนเกนิจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย               0.31 ล้านบาท        

     (ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น-OCI) 

ดังน้ัน ในระหว่างงวดจะมียอดเคล่ือนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - OCI) จ านวน 83.31 ล้านบาท ซ่ึง

เป็นไปตามวิธทีี่ 1 ที่ทา่นได้เสนอมาข้างต้น 

ทั้งน้ี ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจใน

กจิการที่มากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนย่ิงข้ึน 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เดือนมีนาคม 2559 

เร่ือง : การจัดท า “งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็” 

ถาม :   ขอความรู้เกี่ยวกบัการออก "งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็" นิติบุคคลประเภทอะไรบ้างค่ะที่

ต้องจัดท า "งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็" ถ้าเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากดัต้องออก"งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็" หรือไม่ค่ะ 

ตอบ :  ก าหนดรายการย่อ ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กนัยายน 2554 ของ

กรมพัฒนาธุรกจิการค้าก าหนดให้ผู้ที่ต้องจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็คือบริษัทที่ปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะคือ บริษัทมหาชน 

(แบบ  3) และ บริษัทจ ากดัหรือห้างหุ้นส่วนที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะดังกล่าว (TFRS for PAEs) (ไม่ว่าจะเป็นการปฏบัิติ

เน่ืองจากเข้าเง่ือนไขค านิยามของกจิการที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ หรือเน่ืองจากความสมัครใจ) 

 ส าหรับกจิการที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วน

ได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) มาตรฐานฉบับดังกล่าวก าหนดให้จัดท างบก าไรขาดทุน 

ตามปกติ โดยไม่ได้ก าหนดให้จัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดังน้ันจึงไม่มีความจ าเป็นต้องท า

ครับ โดยกจิการที่ปฏบัิติตาม TFRS for NPAEs ต้องจัดท างบการเงินตามรูปแบบงบการเงิน 

(แบบ 2) http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/form_2.pdf 

 ทั้งน้ีส าหรับการจัดท างบการเงินรอบบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ทา่นสมาชิกต้องติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะในปี 2560 จากเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีครับ 

http://www.fap.or.th/NPAEs.html 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและ

ธุรกจิของบริษัทดีกว่า เพ่ือให้ได้รับข้อมูลและค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 

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

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/form_2.pdf
http://www.fap.or.th/NPAEs.html

