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แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 

 

คําแถลงการณ 

 

 

 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี  ไดกําหนดแมบทการบัญชีฉบับนี้ข้ึน

จากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ เร่ือง แมบทการบัญชี (Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements (revised 2006)) 

 

 แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) ฉบับนี้ ใชแทนแมบทการบัญชีฉบับเดิม (กุมภาพันธ 2542) 

โดยเปนการปรับปรุงถอยคําใหม ทั้งนี้ หลักการและเนื้อหาไมแตกตางจากฉบับเดิม 
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คํานํา 
 งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก

อาจมีความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่นเนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

กฎหมายที่แตกตางกัน แมวางบการเงินในแตละประเทศเหลานั้นอาจมีสวนคลายคลึงกันอยูบาง แตก็ยังคง

มีความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย

อีกทั้ง แตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงบ

การเงินที่แตกตางกัน 

 
 ความแตกตางของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมี

ความหลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําให

เกิดความแตกตางของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดคารายการตางๆ  ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง

ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย 
 
 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดพยายามลดความแตกตางนี้ โดยการทําใหขอกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใชเก่ียวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน  

ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน

คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือวา งบการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคนี้จะ

สามารถตอบสนองความตองการโดยทั่วไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงินเกือบ

ทั้งหมดตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้ 

1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน 

2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผดิชอบของฝายบริหาร 
3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอ่ืนแกพนักงานของกิจการ 
4. ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ 
5. กําหนดนโยบายทางภาษี 
6. กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

7. จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ 
8. กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ 

 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา รัฐบาลอาจมีขอกําหนดที่

แตกตางหรือเพ่ิมเติมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งขอกําหนดเหลานี้ไมควรกระทบตองบการเงินที่

เผยแพรเพ่ือประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบ

การเงนิอื่น 
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําข้ึนตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการ

รักษาระดับทุนทางการเงิน แมวาแบบจําลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกวาใน

การตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไม

มีความคิดเห็นของคนสวนใหญวาใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ แมบทการบัญชีนี้พัฒนาข้ึนเพื่อ

ตอบสนองรูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตาง ๆ เหลานั้น  
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บทนํา 
วัตถุประสงคและสถานภาพ 

1.  แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแกผูใช

งบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1.1   เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี

ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน 

1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนดใน 

มาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เก่ียวของกับการนําเสนองบการเงินใหสอดคลอง

กันโดยใหหลักเกณฑเพ่ือใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชีที่เคยอนุญาตใหใช 

1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐานการ

บัญชีเองได 

1.4 เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติรวมทั้งเปน

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ 

1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชีหรือไม 

1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชี 

1.7 ใหผูสนใจไดทราบขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชี 

 

2.  แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือใน
การเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถใชหักลาง

มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเร่ืองได 

 
3.  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยงกับ

มาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช อยางไรก็

ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชี เพ่ือใหขอขัดแยงดังกลาวคอยๆ 

หมดไปในอนาคต 

 

4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะๆ ตามประสบการณที่

ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช 
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ขอบเขต 
5. แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ 

 5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน 

 5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน 

 5.3 คํานิยาม การรับรู และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน  

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน 

 
6.  แมบทการบัญชีนี้เก่ียวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป 

(ตอไปนี้เรียกวา “งบการเงิน”) งบการเงินดังกลาวจัดทําและนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือ

สนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุมอาจมีสิทธิ

เรียกรองหรือมีอํานาจในการไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แตผูใชงบการเงิน

สวนใหญยังจําเปนตองใชงบการเงินเปนแหลงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ผูจัดทํางบการเงินจึงตอง

ตระหนักถึงความตองการของผูใชงบการเงินสวนใหญในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แมบทการ

บัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน หนังสือช้ีชวนและรายงานที่จัดทํา

ข้ึนเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามาประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มี

วัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย 
 
7. งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล   

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ  เชน 

งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และคําอธิบาย

ที่ทําใหงบการเงินนั้นสมบูรณข้ึน นอกจากนี้ งบการเงินอาจรวมรายละเอียดประกอบและขอมูล

เพ่ิมเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับ เพ่ือใชพิจารณาพรอม

กับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวไดแก ขอมูลทางการเงิน

จําแนกตามสวนงานทางอุตสาหกรรมหรือทางภูมิศาสตร และการเปดเผยผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตาม งบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร สารจากประธาน   

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร  และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจปรากฏใน

รายงานประจําปหรือรายงานการเงิน 

8. แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

และธุรกิจอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจการเหลานี้หมายถึง กิจการที่เสนองบการเงินโดยที่          

งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเก่ียวกับกิจการ 
 

ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล 

9.   ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) 

ลูกจาง  ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อ่ืน ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชน ผูใช     

งบการเงินเหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ 
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 9.1 ผูลงทุน ซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ขาย หรือ

ถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่จะชวย

ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย 

 9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเก่ียวกับความมั่นคงและความสามารถในการทํากําไร

ของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถของกิจการ

ในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน 

 9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับชําระ

เมื่อครบกําหนด 
 9.4 ผูขายสินคาและเจาหนี้อ่ืนตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระเมื่อครบ

กําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่ส้ันกวาผูใหกู นอกจากวา

การดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการซึ่งเปนลูกคารายใหญ 

 9.5 ลูกคาตองการขอมูลเก่ียวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มี

ความสัมพันธอันยาวนานหรือตองพ่ึงพากิจการนั้น 

 9.6 รัฐบาลและหนวยงานราชการตองการขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของกิจการในการจัดสรร

ทรัพยากรและกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพ่ือการกํากับดูแล

กิจกรรม การพิจารณากําหนดนโยบายทางภาษีและเพ่ือใชเปนฐานในการคํานวณรายได

ประชาชาติและจัดทําสถิติในดานตางๆ 

 9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลาย ๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการอาจมี

สวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถ่ินในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงานและการรับซื้อสินคา

จากผูผลิตในทองถ่ิน งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมความสําเร็จ 

และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ 

 
10. แมวางบการเงินไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินไดทุกกลุม แตผูใชงบการเงิน

ทุกกลุมก็มีความตองการขอมูลบางสวนที่มีลักษณะรวมกัน  ตามปกติ ขอมูลใดในงบการเงินที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูลงทุนสวนใหญ ซึ่งเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการ ขอมูล

เหลานั้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินกลุมอื่นไดเชนกัน 

 
11. ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการ  ฝายบริหารใหความ

สนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน  ทั้ง ๆ ที่ฝายบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมทางดานการ

จัดการและการเงิน ซึ่งชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และชวยในดานการควบคุมตามหนาที่ 

ผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของขอมูลเพ่ิมเติมตามที่ตองการได ซึ่งอยูนอกเหนือ

ขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําข้ึนจากขอมูลที่ผูบริหารใช

เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  
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วัตถุประสงคของงบการเงิน 

12. งบการเงินจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการนําไปใช

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
13. งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามวัตถุประสงคขางตนสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใชงบการเงิน

สวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงินตองการในการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจเนื่องจากขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินจาก

เหตุการณในอดีต และงบการเงนิอาจไมแสดงขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน 

 

14. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหาร

ทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของ   

ฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจ

ขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปล่ียนผูบริหาร 

 
 ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 

15. ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสดนั้น 

ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดนี้เปนตัวบงช้ีใหเห็นถึงความสามารถ

ของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจางและผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืนเงินกู และการ

แบงปนสวนทุนใหกับเจาของเปนตน ผูใชงบการเงินจะประเมินความสามารถของกิจการในการ

กอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดดีข้ึนหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มุงเนนถึงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
 
16. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถในการ

ชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอฐานะ

การเงินของกิจการ ขอมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีตของกิจการในการใช

ทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิดเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ขอมูลโครงสรางทางการเงินเปนประโยชนตอการคาดคะเนความ

ตองการเงินกูและความสําเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้งความสามารถของกิจการในการ

แบงปนกําไรและกระแสเงินสดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย ขอมูลสภาพคลองและความสามารถใน

การชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันทางการเงิน

เมื่อครบกําหนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในอนาคต   

อันใกลสุทธิจากภาระผูกพัน และความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือ

สามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต 
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17.ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไร ของกิจการเปนสิ่งจําเปน และมี

ความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยูใน

ความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการคาดคะเนความสามารถ

ของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู และในการพิจารณาประสิทธิผลของ

กิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม 

 
18.ขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงาน ขอมูลดังกลาวเปน

ประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํางบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คําวาเงินทุนอาจมีคํานิยามหลายความหมาย เชน ทรัพยากรทางการเงิน

ทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบทการบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะ

กําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน 
 
19. โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก 

 
20. องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธกันเนื่องจากองคประกอบเหลานั้นสะทอนใหเห็นลักษณะที่

แตกตางของรายการหรือเหตุการณทางบัญชีตางๆ ที่เหมือนกันแมวางบการเงินแตละงบจะใหขอมูลที่

มีลักษณะแตกตางกัน แตไมมีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงคใดเพียงวัตถุประสงคเดียว หรือ

ใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนไม

อาจสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดครบถวนหากผูใชงบการเงินมิไดพิจารณางบกําไร

ขาดทุนรวมกับงบดุลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 

 
 หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน 
21. งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและขอมูลอ่ืน 

ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพ่ิมเติมอื่นที่เก่ียวของกับรายการในงบดุลและงบกําไรขาดทุน 

ซึ่งจําเปนตอผูใชงบการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยง และ

ความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอกิจการ และขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรหรือภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไว

ในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร) ขอมูลเก่ียวกับการจําแนกสวนงานทางภูมิศาสตรและทาง

อุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา 
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ขอสมมติ 
เกณฑคงคาง 

22. งบการเงินจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑคงคางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใตเกณฑคงคาง 

รายการและเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้นมิใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เก่ียวของ งบการเงินที่

จัดทําข้ึนตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับรายการคาในอดีตที่เก่ียวของ

กับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต 

และขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสดในอนาคตดวย  ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให

ขอมูลรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ 
 
 การดําเนินงานตอเนื่อง 

23. โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําข้ึนตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปใน

อนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการ

ดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงินตองจัดทําข้ึน

โดยใชเกณฑอ่ืนและตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน 
 
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

24. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีส่ีประการ ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได 
 
 ความเขาใจได 
25. ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวาผูใช

งบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจ

ตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ขอมูลแมวาจะมีความซับซอนแตถาเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวา

ที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได 
 
 ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

26. ขอมูลที่มีประโยชนตองเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือช้ีขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของผูใชงบการเงินได 
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27.บทบาทของขอมูลที่ชวยในการคาดคะเนและยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนที่ผานมามี

ความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเก่ียวกับปริมาณและโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยูใน

ปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถของ

กิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ ขอมูล

เดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เก่ียวกับโครงสรางของกิจการ

ที่คาดวาจะเปนและผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว 

 
28. ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใชเปนเกณฑในการคาดคะเนฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจายเงินปนผล 

การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการในการชําระภาระ

ผูกพันเมื่อครบกําหนด อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา

ในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวยลักษณะการแสดงขอมูลใน   

งบการเงินของรายการและเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนจะมี

ประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการ

ผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายไดและคาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน 

 
 ความมีสาระสําคัญ 

29. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลข้ึนอยูกับลักษณะและความมีสาระสําคัญของขอมูลนั้น       
ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจหรือไม  ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมินความ

เส่ียงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ  ในบาง

กรณี ทั้งลักษณะและความมีสาระสําคัญของขอมูลมีสวนสําคัญตอการพิจารณาวาขอมูลมีความ

เก่ียวของกับการตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน มูลคาของสินคาคงเหลือที่แยกตามประเภทหลัก        

ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเก่ียวกับสินคาคงเหลือนั้น

ก็ไมเก่ียวของกับการตัดสินใจ  

 
30. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอ     

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน  ความมีสาระสําคัญข้ึนอยูกับขนาดของรายการหรือ

ขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี ดังนั้น 

ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมีหากขอมูล

นั้นจะถือวามีประโยชน 

 

 ความเชื่อถือได 

31. ขอมูลที่เปนประโยชนตองเช่ือถือได ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจากความ

ผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปน
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ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

แสดงได 

 
32. ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ

ผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเช่ือ ตัวอยางเชน ประมาณการคาเสียหายจากการถูกฟองรองที่อยู

ระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเช่ือถือเนื่องจากจํานวนคาเสียหาย และผลการพิจารณาคดี  

ยังไมเปนที่แนนอน ดังนั้น อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรูคาเสียหายดังกลาวในงบดุล       

แตกิจการตองเปดเผยจํานวนคาเสียหายที่มีการเรียกรองและเหตุการณเก่ียวกับการฟองรองดังกลาว 
 

 การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

33. ขอมูลจะมีความเชื่อถือไดเมื่อรายการและเหตุการณทางบัญชีไดถูกแสดงไวอยางเที่ยงธรรมตาม       

ที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง 

เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และสวน

ของเจาของของกิจการเฉพาะสวนที่เขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน 

 

34. ขอมูลทางการเงินสวนใหญอาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่ตองการ

ใหแสดงอยูบาง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเกิดจากความซับซอนในการระบุรายการและ

เหตุการณทางบัญชี หรือเกิดจากการนําหลักการวัดมูลคาและเทคนิคในการนําเสนอรายการมา

ประยุกตใช  ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม

แนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน กิจการมีคาความนิยมที่

เกิดข้ึนหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึกคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได 

เนื่องจากเปนการยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลคาของคาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ 

อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงจากการ

ผิดพลาดในการรับรูและการวัดคาของรายการนั้น 
 
 
 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ 
35. เพ่ือใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี  ขอมูลดังกลาวตองบันทึก

และแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว 

เนื้อหาของรายการและเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทําข้ึน 

ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตาม

กฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวาไดขายสินทรัพยจึงไมเปนตัวแทนอัน

เที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น  (แมวาในความเปนจริงมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น) 
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 ความเปนกลาง 
36. ขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินมีความนาเช่ือถือเมื่อมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียง      

งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผลทําให

ผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ 

 
 ความระมัดระวัง 

37. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเล่ียงไมไดเก่ียวกับเหตุการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ  ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชนของ

โรงงานและอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการตอง

แสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยการเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบโดยการใชหลักความ

ระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปนในการประมาณ

การภายใตความไมแนนอนเพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือ

คาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิไดอนุญาตใหกิจการตั้ง

สํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพยหรือรายไดใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน

หรือคาใชจายใหสูงเกินไปเนื่องจากจะทําใหงบการเงินขาดความเปนกลางซึ่งมีผลตอการความ

นาเช่ือถือ 

 
 ความครบถวน 

38. ขอมูลในงบการเงินที่เช่ือถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูลและตนทุนใน

การจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือทําใหผูใช

งบการเงินเขาใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนาเช่ือถือและมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจนอยลง 

 

 การเปรียบเทียบกันได 
39. ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน เพ่ือคาดคะเน

ถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ ผูใชงบการเงินยังตอง

สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและ

เหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการ

ปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม 

 

40. การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับขอมูล

เก่ียวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูใชงบการเงินตองสามารถระบุความแตกตางระหวาง

นโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกันในรอบระยะเวลา

บัญชีที่ตางกันของกิจการเดียวกัน  และความแตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่ใชของกิจการแตละ
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กิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผยนโยบายการบัญชีจะชวยใหงบ

การเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได 

 

41. การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดไป 

และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ กิจการตองไมใช

นโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี หากนโยบายการบัญชีนั้นไมสามารถทํา

ใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เก่ียวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได  นอกจากนี้กิจการตอง

เลือกใชนโยบายบัญชีอ่ืนหากทําใหขอมูลเก่ียวของกับการตัดสินใจและเชื่อถือไดมากขึ้น  

 
42. เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้น งบการเงินตองแสดงขอมูลของรอบ

ระยะเวลาที่ผานมาดวย 

 

 ขอจํากัดของขอมูลทีมี่ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได 

 ความทันตอเวลา 

43. การรายงานขอมูลลาชาอาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ฝาย

บริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลากับ

ความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหความทันตอเวลากอนที่จะทราบ

ขอมูลเก่ียวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูลลดลง 

ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบขอมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน รายงานนั้น

อาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น  ในการหา

ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการจึงตองพิจารณา

ถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก 

 

 ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน 
44. ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวาจะถือ

เปนลักษณะเชิงคุณภาพ  โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการจัดหาขอมูล

นั้น การประเมินประโยชนและตนทุนจําเปนตองใชดุลยพินิจเปนหลัก โดยเฉพาะเมื่อผูที่ไดรับ

ประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจใหประโยชนแก

บุคคลอื่นนอกเหนือจากผูที่กิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอมูลเพ่ิมเติมแกผูใหกูอาจทํา

ใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง  ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จในการหาความสมดุล

ระหวางประโยชนกับตนทุนเพื่อใหนํามาปฏิบัติในแตละกรณี อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงินตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้

ดวยเชนกัน 
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 ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 

45. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ ถือเปนสิ่งจําเปน วัตถุประสงค

หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ เพ่ือใหงบการเงินบรรลุวัตถุประสงค แต

ความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปนตองใชดุลยพินิจเยี่ยง    

ผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว 

 

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร 

46. งบการเงินตองแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเก่ียวของโดยตรงกับแนวคิดในการ

แสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร  แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบัญชีที่

เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได หรืออีกนัยหนึ่งงบ

การเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง 
 
 

องคประกอบของงบการเงิน 

47. งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชีตาม

ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลาวเรียกวาองคประกอบของงบการเงิน องคประกอบ

ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ  

องคประกอบซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน  ไดแก รายไดและ

คาใชจาย  โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบในงบกําไรขาดทุน

และการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดังนั้น แมบทการบัญชีจึงมิไดระบุองคประกอบของงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ 
 

48. องคประกอบตางๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน สินทรัพย

และหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดงขอมูลในลักษณะ

ที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 

 ฐานะการเงิน 
49. องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินคือ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ         

คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้ 

49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของ

เหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต โดยการ

ชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
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49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งส้ิน

ออกแลว 

 

50. คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขางตนกําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ

ในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล เนื่องจากไม

เขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางย่ิง การคาดคะเนการ

ไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตองมีความแนนอนเพียงพอที่จะผานเกณฑความ

นาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือหนี้สินในงบดุลได 
 

51. ในการพิจารณาวารายการใดเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของตามคํานิยามหรือไม กิจการตอง

ใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว 

ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจคือผูเชาไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชา  โดยที่อายุการเชาครอบคลุมอายุการใชงานสวนใหญของสินทรัพย

นั้น ในขณะเดียวกันผูเชามีภาระผูกพันที่ตองชําระเงินเปนจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยบวกคาใชจายทางการเงินที่เก่ียวของ ดังนั้น การทําสัญญาเชาการเงินกอใหเกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล 

 

52. งบดุลที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยามของ

สินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่จะใช

ในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49 

 

 สินทรัพย 
53. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด  

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาวอาจอยู

ในรูปของการเพิ่มประโยชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน หรืออาจอยูในรูปของ

ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการลด

กระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต 

 

54. โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพ่ือผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือความ

จําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของลูกคาได 

ลูกคาจึงพรอมที่จะจายเงินใหกิจการเพื่อซื้อสินคาหรือบริการซึ่งทําใหกิจการไดรับกระแสเงินสด        

ที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น 
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55. กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน  

 55.1 กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอ่ืนเพื่อผลิตสินคาหรือใหบริการ 

 55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอ่ืน 

 55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน  

 55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ 

 

56. สินทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ อยางไร 

ก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเร่ืองสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

ถือเปนสินทรัพยของกิจการไดหากคาดคะเนไดวากิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุมของกิจการ 

 

57. สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน ลูกหนี้

และท่ีดิน อยางไรก็ตาม กรรมสิทธิ์มิใชเร่ืองสําคัญในการพิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย 

ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะเกิด

จากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชนของสินทรัพยเปนผลจากสิทธิ

ตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยามแมวากิจการจะไมมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปน

สินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญดังกลาวเปนความลับ ซึ่งทําให

กิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความรูความชํานาญนั้น 

 
 

58. สินทรัพยของกิจการเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการไดสินทรัพย

มาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยข้ึนเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและเหตุการณทาง

บัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

คนพบแหลงแร อยางไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญชีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตยังไมถือเปน

สินทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินคาจึงไมใชสินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม 

 

59. การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกันเสมอไป 

ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต

มิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ในทํานองเดียวกัน 

สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดินที่ไดรับจากการบริจาค 

อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได 
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 หนี้สิน 
60. ลักษณะสําคัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง หนาที่

หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจาก

เปนสัญญาผูกมัดหรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนเงินคงคางจายคาสินคาหรือ

บริการที่กิจการไดรับ อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการจาก

ประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธเชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะ

ที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไขขอบกพรองของสินคาแมไมอยูในระยะเวลา

รับประกัน กิจการตองบันทึกจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขาย

ไปเปนหนี้สิน 

 

61. กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การที่ฝายบริหาร

ของกิจการเพียงแตตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพยไมถือวาภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้นแลว ภาระ

ผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทําสัญญาจัดหาสินทรัพยที่มิอาจยกเลิกได 

ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจตอกิจการ

หากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยางเชน กิจการตองจายคาปรับเปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทํา

ใหกิจการไมอาจหลีกเล่ียงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคูสัญญาได 

 

62. ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบันใหกับ

ผูอ่ืน การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน 

 62.1 การจายเงินสด 

 62.2 การโอนสินทรัพยอ่ืนๆ 

 62.3 การใหบริการ 

 62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม 

 62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน 

 นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอ่ืน เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน 

 
63. หนี้สินเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ

จึงกอใหเกิดเจาหนี้การคา (หากกิจการไมไดจายลวงหนาหรือชําระทันทีเมื่อสงมอบ)   การรับเงินกู

จากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู   ในกรณีที่กิจการมีการใหสวนลดภายหลังจาก

การขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจายคาสวนลดดังกลาวเปน

หนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน 

 

64. หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณการ

หนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สินคอนขาง

จํากัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะสวนที่ไมไดเกิดจากการประมาณการ แตคํานิยามในยอหนาที่ 49 จะมี
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ความหมายกวางกวา ประมาณการหนี้สินจะถือเปนหนี้สินหากเกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันและ

เปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน 

ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการหนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ 
 
 สวนของเจาของ 

65. แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํานิยามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเสียคงเหลือ สวนของเจาของยังคงตอง

จําแนกเปนประเภทยอยในงบดุล เชน กิจการที่เปนบริษัทจะจําแนกสวนของเจาของเปนเงินทุนที่ได

จากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุน  

การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัด

ทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการในจายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวน

ทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิ

ที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืนสวนของเจาของ 

 

66. บางครั้งกิจการตองกันเงินสํารองตามขอบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเปนมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกัน

ผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่นๆ อาจเกิดขึ้นจากการไดรับยกเวน

ภาษีหรือการลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง การกันสํารองทั้งที่เปนไป

ตามขอบังคับหรือตามกฎหมายและจํานวนที่กันไวลวนเปนขอมูลที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูใช

งบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสมและไมถือเปนคาใชจาย 

 
67. เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งส้ินออกแลว 

มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงข้ึนอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน 

โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของหุนที่ออกหรือ

เทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวนๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะที่

กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง 

 
68. การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยูในรูปของกิจการเชน เจาของคนเดียว หางหุนสวน  

ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับที่แตกตางจากบริษัท 

เชน อาจไมมีขอจํากัดมากนักในการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของ หรือผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอ่ืน 

อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอ่ืนที่เก่ียวของซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้

ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน 

 

 ผลการดําเนนิงาน 
69. กําไรเปนเกณฑทั่วไปที่ใชวัดผลการดําเนินงานหรือมักใชเปนฐานสําหรับการวัดผลอื่น เชน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ รายได
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และคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งข้ึนอยูกับแนวคิดเรื่องทุนและ

การรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 

 
70. องคประกอบที่เก่ียวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยามของ

องคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้ 

 70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเขา

หรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

 70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส

ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของลดลง 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

 
71. คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการในงบ

กําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 

 
72. กิจการอาจแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนไดในหลายลักษณะเพ่ือเปนการใหขอมูลที่

เก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป  

ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลัก เชน การจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือคาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ให

พิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึ่ง 

 
73. การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันในหลาย

ลักษณะทําใหเห็นภาพของผลการดําเนินงานในหลายแงมุมและทําใหเห็นผลรวมในแตละระดับ  

ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนสามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานกอนภาษี 

กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน 

 
 รายได 

74. รายได ตามคํานิยามรวมถึง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ  

รายไดดังกลาว รวมถึงรายไดจากการขาย  รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล รายไดคา

สิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน 
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75. ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไมก็ได ผลกําไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไมแตกตางไป

จากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก 

 
76. ผลกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของรายไดรวมถึงผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น 

เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการตีราคาของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิม ตามปกติ ผลกําไรเมื่อมีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ

แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลกําไรมักแสดง

สุทธิจากคาใชจายที่เก่ียวของ 

 
77. รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน 

เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอ่ืน การชําระหนี้สิน

อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพ่ือชําระหนี้สิน 

 
 คาใชจาย 
78. คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเส่ือมราคา  คาใชจายมักอยู

ในรูปกระแสออกหรือการเสื่อมคาของสินทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินคา

คงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 
79.  ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ

ของกิจการหรือไมก็ได ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไม

แตกตางไปจากคาใชจาย ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลขาดทุนเปนองคประกอบแยกตางหาก 

 
80.  ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม  น้ําทวม  และผลขาดทุนที่

เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น เชน  

ผลขาดทุนที่เปนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการกูยืม

เงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ

แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดง

สุทธิจากรายไดที่เก่ียวของ 

 
 การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน 

81. การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสวน

ของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวาจะเปนไปตามคํานิยามของรายไดและคาใชจายแตไมรวมอยู

ในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน  รายการดังกลาวจะรวมอยูในสวนของเจาของ
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เปนรายการปรับปรุงเพ่ือการรักษาระดับทุน หรือเปนสวนเกินจากการตีราคา แนวคิดการรักษาระดับ

ทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี ้

 

การรับรูองคประกอบของงบการเงิน 

82. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน หากรายการ

นั้นเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุในยอหนาที่ 83 การรับรู

คือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยขอความและจํานวนเงินพรอมกับรวมจํานวน

เงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรู

รายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่

เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจแกไขไดดวยการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช

หรือการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม 

 
83. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ 

 83.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

รายการดังกลาว 

 83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

 
84. ในการประเมินวารายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญตามที่

กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวารายการที่

เปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑการรับรูขององคประกอบหนึ่งจะทําใหเกิดการรับรูของอีก

องคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สินโดยปริยาย 

 

 ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

85. เง่ือนไขขอแรกของเกณฑการรับรูรายการใชแนวคิดของความนาจะเปนเพื่ออางอิงถึงระดับความ

แนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้เหมาะท่ี

จะใชประเมินความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจการดําเนินงานอยู การประเมินระดับความไม

แนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะจัดทํางบการเงิน 

เชน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ก็ถือเปนการสมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรู

ลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ลูกหนี้มีจํานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้

บางรายจะผิดนัดชําระหนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางแน ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวาจะผิด

นัดเปนคาใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง 

 

 ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา   
86. เง่ือนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดได

อยางนาเช่ือถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลคานั้นไดมาจากการ
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ประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน

ขาดความนาเช่ือถือ อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนหากกิจการ

ไมสามารถประมาณมูลคาของรายการนั้นไดอยางสมเหตุสมผล ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะ

ไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยและรายได พรอมทั้งเขาเง่ือนไขของเกณฑ

การรับรูรายการในเรื่องความนาจะเปน แตถาหากเปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการ

ฟองรองไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองไมรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผย

กรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม 

 

87. รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเขาเกณฑการรับรูในเวลา

ตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

 

88. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบแตไมเขาเกณฑการรับรู ตองเปดเผยไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบ

การเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 

 

 การรับรูสินทรัพย 

89. กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 
 

90. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยในงบดุลจากรายจายที่เกิดขึ้น หากไมนาเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายจายที่เกิดขึ้นเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจายนั้น แตกิจการ

ตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแทน รายจายที่เกิดขึ้นมิไดแสดงวาฝายบริหาร

มิไดมุงหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหารผิดพลาดในการจายรายจายนั้น 

เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบันนั้นไมเพียงพอที่กิจการจะรับรูรายจายเปนสินทรัพยในงบดุล 

 

 การรับรูหนี้สิน 
91. กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญเสียประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตองชําระนั้น

สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ    กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินในงบดุลหาก

คูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน กิจการไมตองรับรูรายการที่เก่ียวกับการส่ังซื้อ

สินคาที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลาวอาจเปนหนี้สินตามคํานิยาม

และเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรูหนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรู

สินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน 
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 การรับรูรายได 

92. กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการขาย

สินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให) 

 

93. แมบทการบัญชีนี้กําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอนเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน 

รายไดจะรับรูตอเมื่อเกิดขึ้นแลว ข้ันตอนดังกลาวกําหนดใหกิจการรับรูรายไดเฉพาะรายการที่มีระดับ

ความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ   
 

 การรับรูคาใชจาย 
94. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการ

ลดลงของสินทรัพยหรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ

เพ่ิมขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย ตัวอยางเชน การตั้งคาแรงคางจายหรือการตัดคาเส่ือม

ราคาของอุปกรณ 

95. คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึน้กบัรายได

ที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการรับรูรายได

พรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน กิจการจะรับรู

คาใชจายหลายๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา อยางไรก็ตาม แมบท

การบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการในงบดุลหากรายการนั้นไม

เปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม 

96. เมื่อกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและคาใชจายที่

เกิดข้ึนสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้นในงบกําไรขาดทุน

ตามเกณฑการปนสวนอยางเปนระบบและอยางมีเหตุผล การปนสวนเปนสิ่งจําเปนในการรับรู

คาใชจายที่เก่ียวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ คาความนิยม สิทธิบัตร 

และเครื่องหมายการคา  คาใชจายนี้เรียกวา คาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย ข้ันตอนในการปนสวน

มุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป 

97. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ      

ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือส้ินสุด

เกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล 
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98. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตองรับรูหนี้สินโดยไมมีการรับรูสินทรัพย     

เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา 
  

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

99. การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงินในงบดุล

และงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา 
 

100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตางๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก 
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่

จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น และ

การบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสดหรือ

รายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได 

100.2 ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา 

เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่เทาเทียมกัน 

และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองใชชําระภาระ

ผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด 

100.3 มูลคาที่จะไดรับ(จาย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสดท่ีจะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ

ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการ

ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด 

100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิใน

อนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และการ

แสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจายชําระหนี้สินใน

การดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

 

101. เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับเกณฑ

อ่ืนๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

หลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาตลาด และหนี้สินเงินบํานาญแสดงดวยมูลคา

ปจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแหงใชเกณฑราคาทุนปจจุบันแทนเกณฑราคาทุนเดิมเนื่องจากราคา

ทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพยที่ไม

เปนตัวเงิน 
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แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน 

 แนวคิดเรื่องทุน 

102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่องทุน

ทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิหรือ

สวนของเจาของ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินคือทุนทางกายภาพ เชน ระดับ

ความสามารถในการดําเนินงาน  ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิตที่

กิจการมี  และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน 
 
103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุนที่ลง

ไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช  แตถา

ผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุน

ทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่จะบรรลุ

เปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ  แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมีความยากใน

การวัดมูลคาก็ตาม 

 

 แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร 

104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้ 

 104.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ

สินทรัพยสุทธิเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาจํานวนที่เปนตัวเงินของสินทรัพยสุทธิ    

เมื่อเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับ

จากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาไดใน

ลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่ 

104.2 การรักษาระดับทุนทางกายภาพ ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อกําลังการผลิต หรือ

ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จําเปนในการบรรลุ

กําลังการผลิต เมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้ ไมรวม

การแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 
105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิดการ

เช่ือมโยงระหวางแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกําไร เนื่องจาก ทุนที่ตองการรักษาเปนตัวกําหนด

จุดในการอางอิงเพ่ือวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนกความแตกตาง

ใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) กับผลที่ไดรับจาก

เงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม)  การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสวนที่เกินกวาจํานวน

เงินที่จําเปนตองใชในการรักษาระดับทุนถือไดวาเปนกําไร  ซึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น 

กําไรคือจํานวนคงเหลือของรายไดหลังหักคาใชจาย โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพ่ือรักษา

ระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวนเกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน 
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106. แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุนปจจุบันเปนเกณฑการวัดมูลคา ในขณะ

ที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง 

ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงข้ึนอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ

รักษาระดับไว 

107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเก่ียวกับผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ

รักษาระดับทุนไวไดหากจํานวนทุนเมื่อส้ินงวดมีจํานวนเทากับทุนเมื่อเร่ิมตนงวด จํานวนเงินที่เกิน

กวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร 

108. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม กําไร 

หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม

ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้นจึง

ถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมีการ

จําหนายสินทรัพยนั้น  ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตาม

อํานาจซื้อคงที่  กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง 

ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเทานั้นที่จะถือ

เปนกําไร สวนที่เหลือถือเปนรายการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซึ่งตองแสดงในสวนของเจาของ 

109. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลคาทุนโดยใชกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง กําไร 

หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกลาวในรอบระยะเวลานั้น การเปล่ียนแปลงราคาที่สงผลกระทบตอ

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง

ของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับทุนซึ่งแสดง

อยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร 

110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี  

ที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบทางการบัญชีที่ตางกันใหระดับของความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชนเดียวกับเรื่องอ่ืนๆ ฝายบริหารตองพิจารณาถึงความ

สมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได แมบทการบัญชีนี้สามารถ

ประยุกตใชกับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปนแนวทางในการจัดทําและ

นําเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ไมมีเจตจํานงที่จะกําหนดรูปแบบทางการบัญชีใดเปนการเฉพาะเวนแตในบางสถานการณที่จําเปน 

เชน ในกรณีของกิจการที่ตองรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง  อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะทบทวนเจตจํานงนี้ เมื่อสถานการณในวันหนา

เปลี่ยนแปลงไป 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที ่24 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ.2549 (IAS No. 24, “Related Party 

Disclosures” (2006))  
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

 

สารบัญ 

 ยอหนาท่ี 

บทนํา บทนํา 1 - บทนํา13 

วัตถุประสงค 1 

ขอบเขต 2 – 4 

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 – 8 

คํานิยาม 9 – 11 

การเปดเผยขอมูล 12 – 22 

วันถือปฏิบัติ 23 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 47 (ฉบับเดิม) 24 
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บทนํา 

บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 47 (ฉบับเดิม) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเร่ิม

ถือปฏิบัติ 

บทนํา 2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของ

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  ซึ่งไดนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ตลอดจน  

คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ

บุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดและจํากัดทางเลือก

ในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐานการบัญชี และเพ่ือใหเปนแนวทางที่

สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น  

บทนํา 3 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) มีวัตถุประสงคที่จะเพ่ิมเติมแนวทางและความ

ชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใหเกดิความชดัเจน

วางบการเงินของกิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพ่ือใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความ

เปนไปไดที่วาฐานะทางการเงินและกําไรขาดทุนของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมี

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพ้ืนฐานใน

สวนที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

บทนํา 4 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้ 

 

ขอบเขต 

บทนํา 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ 

บทนํา 6 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ  กลาวคือ กิจการดังกลาวซึง่แสวงหา

กําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ 

 

จุดมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 

บทนํา 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและการเปดเผย        

ที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีนี้ไมไดใชกับการ       

วัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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คํานิยาม 

บทนํา 8 คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง 

• บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ 

• การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ 

•  โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของกจิการหรอื

ของกิจการใด ๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ 

บทนํา 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพ่ิมคํานิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล” และ

กําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย 

บทนํา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา 

 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ 

• ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และ

ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว 

• รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ 

• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

• การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวา กิจการจะเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม

เกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได 

บทนํา 13 ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก 

• จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยแค

สัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป 

• หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

• การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จัดแยกเปนประเภทของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

• ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบุคคล

หรือกิจการรายเดียวกัน  และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดใน

กิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพ่ือเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญทีอ่ยู

ในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงินเพ่ือเสนอตอสาธารณชน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบับคุคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูลที่จําเปน

เพ่ือทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของกิจการอาจไดรับ

ผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีรายการและยอดคงคางกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชกับ 

 2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

 2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 2.3 การระบุสถานการณท่ีตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2 และ 

 2.4 การกําหนดการเปดเผยเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลาน้ัน 

 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคาหรือผูลงทุน ซ่ึงงบ

ดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ  

 

4. กิจการตองเปดเผยรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของรายการกับกิจการในกลุม

เดียวกันในงบการเงินของกิจการ   รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดข้ึนภายในกลุมกจิการจะถกู

ตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ 

 

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

5. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคาและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวมบอยครั้ง ซึ่ง

ภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบายการเงินและการดาํเนนิงาน

ของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดข้ึนโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา

ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบญัช ี 

ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
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6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของ

กิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันไมทํา เชน บริษัท

ยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้

รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจไมเกิดข้ึนในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการ

ระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  

 

7.   กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกัน  การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

อาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน 

บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับ   

คูคา กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอยางเพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัท

ยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัทใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา 

 

8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคางของรายการ

เหลานั้น และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอการประเมินการดําเนินงาน

ของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ โดยผูใชงบการเงิน  

 

คํานิยาม 

9. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความสัมพันธกับกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม โดย

ผานกิจการอื่นแหงหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงแหงโดยบุคคล

หรือกิจการนั้น 

1.1 มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดย

กิจการ หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

กิจการ (ในท่ีน้ีหมายความรวมถึงบริษัทใหญ 

บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน)  

1.2 มีสวนไดเสียในกิจการซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอกิจการนั้น หรือ 

1.3 มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ 

2. เปนบริ ษัทรวมของกิจการ  (ดูคํานิยามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม)  

3. เปนการรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา (ดูคํานิยามท่ี

กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 

2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) 
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4. เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัทใหญของ

กิจการ  

5. เปนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดของบุคคลตามขอ 1 

หรือ 4 

6. เปนกิจการท่ีบุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจควบคุม 

หรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หรือมี

อํานาจในการออกเสียงอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้นๆ 

ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 

7.  เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงาน

สําหรับผลประโยชนของพนักงานของกิจการหรือของ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

 

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

หมายถึง การโอนทรัพยากร  บริการ หรือภาระผูกพัน ระหวางบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  โดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวาง

กันหรือไม 

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด

ของบุคคล 

หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ท่ีคาดวาอาจมีอิทธิพลตอ

หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคลน้ันในการทํารายการกับกิจการ  

ท้ังน้ีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดอาจใหรวมถึง 

1.   คูสมรสและบุตรของบุคคลน้ัน 

2.   บุตรของคูสมรสของบุคคลน้ัน  และ 

3.  บุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของคูสมรสของบุคคล

น้ัน 

 
คาตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนท้ังหมดของพนักงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมี

การประกาศใช)) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนแกพนักงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) ผลประโยชนของ

พนักงานหมายถึงส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีจายหรือคางจาย

จากกิจการ หรือจัดหาโดยกิจการ หรือแทนกิจการ เพื่อ

แลกเปลี่ยนกับงานท่ีทําใหแกกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิง

ตอบแทนที่จายแทนบริษัทใหญของกิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับ

กิจการ  คาตอบแทนรวมถึง 

1.  ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน เชน คาจาง 

เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนท่ีคิดไดจาก

การใหลาพักประจําปและลาปวย สวนแบงกําไรและ
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โบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนนับตั้งแตวันส้ินงวด

บัญชี) และผลประโยชนท่ีไมไดรับในรูปของตัวเงิน 

(เชน การใหการรักษาพยาบาล การจัดหาท่ีอยูอาศัย  

คาพาหนะ และคาสินคาหรือบริการท่ีใหเปลาหรือไดรับการ

อุดหนุนโดยกิจการ) สําหรับพนักงานท่ียังปฏิบัติงานอยู

กับกิจการ 

  2.   ผลปร ะ โ ยช น ห ลั ง อ อ ก จ าก ง า น  เ ช น  บํ า น าญ 

ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและคา

รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

3.  ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ  ของพนักงานรวมถึง 

ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานท่ีทํางาน

ใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูท่ี

นายจางยังคงจายผลตอบแทนใหอยู ผลประโยชนจาก

การทํางานครบรอบ ทุก ๆ 50 ปหรือผลประโยชนการ

ใหบริการท่ียาวนานอื่นๆ ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับ

ความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวนแบง

กําไร โบนัส และคาตอบแทนที่จะจายในภายหนาดวย

หากเปนการจายตั้งแต 12 เดือนหลังวันส้ินงวด 

4.  ผลประโยชนของพนักงานท่ีเกิดจากการเลิกจาง 

5.  ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน

ของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของ

กิจการนั้น 

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลง

ไวในสัญญา 

ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน  

ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ ไมวาทางตรง

หรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไมวาจะทํา

หนาในระดับบริหารหรือไม) 

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับท่ีจะ

ควบคุมนโยบายดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจ

ไดมาจากการเปนผูถือหุน จากขอกําหนดของกฎหมาย หรือ

จากขอตกลงในสัญญา 

 

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเนื้อหาของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผูบริหารสําคัญคนใดคนหนึ่งรวมกัน         

แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวในขอ 9.4 

และ 9.6 

11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา 

11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปนี้ (แมวาความสัมพันธ

ดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจทําให

สามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม) 

11.3.1  ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 

  11.3.2  สหภาพการคา 

  11.3.3  กิจการสาธารณูปโภค  

  11.3.4  สวนงานและองคกรของรัฐ  

11.4 ผูซื้อ ผูขาย เจาของสิทธิทางการคา ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการคาดวย

ในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพ่ึงพาตอกันทางเศรษฐกิจ  

 
การเปดเผยขอมูล 

12. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในทุกกรณี ไมวาจะมีรายการ

ระหวางกันหรือไม กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

สูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

สูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญท่ี

อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซ่ึงมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน 

 

13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุมเกิดข้ึน ไมวา

จะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพ่ือใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอกิจการอันเปนผลมา

จากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการเปดเผย
เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการ

บัญชี  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยู

ภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ 

15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงนิเพ่ือเสนอ
ตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจดัทาํงบ

การเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน  บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญ
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ที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรง ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทาํงบการเงนิรวมเพือ่

นําเสนอสาธารณชน 

16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวมและแยก

ประเภทดังตอไปนี้ 

16.1  ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน 

16.2  โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานของพนักงาน 
16.3  ผลประโยชนของพนักงานระยะยาวอื่นๆ 

16.4 ผลประโยชนของพนักงานท่ีเกิดจากการถูกเลิกจางงาน 

16.5 ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

17. ในกรณีท่ีกิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะความสมัพนัธ

กับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการกับ

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ท่ีจําเปนในการทําความเขาใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีอาจมีตองบการเงิน ขอกําหนดในการเปดเผยน้ีเปนรายการที่เพิ่มขึ้นจาก

ขอกําหนดในยอหนาท่ี 16 ซ่ึงกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารสําคัญ โดยกิจการตอง

เปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ 

17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของส่ิงตอบแทนที่จะใชในการ

ชําระยอดคงคางดังกลาว และ 

17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันท่ีใหหรือไดรับ 

17.3 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง 

17.4 หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแตละประเภทดังตอไปนี้แยกจากกัน 

18.1 บริษัทใหญ 

18.2 กิจการอื่นท่ีมีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ 

18.3 บริษัทยอย 

18.4 บริษัทรวม 

18.5 การรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา 

18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ 

18.7 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่นๆ 

 

19. การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในแตละประเภทตามที่ระบุใน      

ยอหนาที่ 18 นั้น เปนขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลที่เพ่ิมเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี             

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน สําหรับขอมูลที่ตองแสดงในงบดุลหรือใน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวยใหการวิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยางครบถวนย่ิงข้ึน 

20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย 

20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม) 

20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น 

20.3 การใหหรือรับบริการ 

20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา 

20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิ์ที่เกิดข้ึนภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ์  

20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืมและการ

ระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน  

20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงรวมกันในกลุม

กิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 34ข ในมาตรฐานการบัญช ีฉบับ

ที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)  

21.  การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการ

ที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนไดวารายการทีเ่กดิข้ึน

เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว 

22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง

ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีตองบการเงินของกิจการ 

 

วันถือปฏิบัติ 

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี             

1 มกราคม 2554 เปนตนไป กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผย

ถึงการเริ่มใชกอนดังกลาวดวย 

23ก กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาท่ี 20 กับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการนําขอกําหนดดังกลาวไปใชกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองนําขอกําหนดใหมในยอหนาท่ี 

20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย 



 ลงราชกิจจา  14-05-52 
1 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 

เรื่อง 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

 
คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับท่ี 40  เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน พ.ศ.2549 เร่ือง (IAS No.40 Investment Property 

(2006))  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 

เรื่อง 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

สารบัญ 

           

          ยอหนาท่ี 

บทนํา บทนํา1- บทนํา 6 

วัตถุประสงค 1 

ขอบเขต             2 – 4 

คํานิยาม             5 – 15 

การรับรูรายการ            16 – 19 

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ          20 – 29 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ        30 – 56 

นโยบายการบัญชี           30 – 32 

วิธีมูลคายุติธรรม           33 – 55 

 กรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมที่นาเชื่อถือ        53 – 55 

วิธีราคาทุน                 56 

การโอน           57 – 65 

การจําหนาย           66 – 73 

การเปดเผยขอมูล           74 – 79 

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน          74 – 75 

 วิธีมูลคายุติธรรม            76 – 78 

 วิธีราคาทุน         79 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง          80 – 84 

 วิธีมูลคายุติธรรม            80 – 82 

 วิธีราคาทุน        83 – 84 

วันถือปฏิบัติ                 85 
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บทนํา 
 

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.1  วิธีมูลคายุติธรรม ตามวิธีนี้ กิจการสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ภายหลังการวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน หรือ 

1.2  วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  โดยกําหนดใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา

สะสม) กิจการที่เลอืกใชวิธีราคาทุน ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนดวย 

บทนํา 2. ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ 

ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน   

ที่กิจการเลือกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรายการดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นดวยวิธี

มูลคายุติธรรม 

บทนํา 3. วิธีมูลคายุติธรรมแตกตางจากวิธีการตีราคาใหมซึ่งอนุญาตใหใชไดกับสินทรพัยทีไ่มใชสนิทรพัย

การเงนิบางประเภท  ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพ่ิมข้ึนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคา   

ที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิม อยางไรก็ตาม ภายใต

วิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาสัญญาเชาดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขทุก

สัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บทนํา 5. ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแตกิจการ

ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตั้งแตแรก (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเปลี่ยน

ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมกีาร

เปลี่ยนแปลงการใชงาน) วาจะไมสามารถหามูลคายุติธรรมไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ     

ในกรณีดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยวิธีราคาทุนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550)  

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จนกระทั่งมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น และ

กําหนดใหมลูคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นเทากับศูนย 
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บทนํา 6. การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น ควรทําก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา

ใหการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสมมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววามคีวามเปนไป

ไดยากมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทนุจะทาํใหการนาํเสนอขอมลู

เหมาะสมข้ึนกวาเดิม 

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ข้ึนอยูกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ในเรื่องของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสาํหรับสญัญาเชา

การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน  รวมถึงการเปดเผยขอมูลบางอยางที่ เกี่ยวของกับ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทกึสวนไดเสยีใน

อสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแลว กิจการ

ตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบญัชฉีบับนี ้

และไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ได  ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18 ระบุวา

เมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญาเชา

เดียวกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ

และกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 

 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ  การวัดมูลคา  และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

3.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ถือ

ไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบ

การเงนิของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมประเดน็ตางๆ ทีร่ะบุไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้ 
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน 

3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง รายได 

3.3 การวัดมูลคาของสวนไดเสียอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบการเงนิของผูเชา 

3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา 

3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน   

3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน 

 
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้มถือปฏิบัติกับรายการทกุรายการดงัตอไปนี ้

4.1 สินทรพัยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)  

4.2 สัมปทานเหมอืงแร  ทรัพยากรแร  เชน น้าํมนั  กาซธรรมชาต ิ และทรัพยากรธรรมชาตอิื่นที่คลายคลึง

กันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 86 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา

ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบญัช ี 

ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
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คํานิยาม 

5. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี  

มูลคาตามบัญชี หมายถึง จํานวนท่ีสินทรัพยถูกรับรูในงบดุล 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการจายไป 

หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นท่ีกิจการมอบให

เพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพย ณ เวลาท่ีไดสินทรัพยน้ันมา หรือ 

ณ เวลาท่ีกอสรางสินทรัพยน้ัน หรือหากเปนไปได ให

รวมถึงจํานวนท่ีแบงมาเปนราคาทุนของสินทรัพยท่ีรับรู

เมื่อเริ่มแรกตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร

(สวนควบอาคาร) หรือท้ังท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครอง 
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อ

หาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ

มูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ี ไมไดมีไวเพื่อ 

1.  ใชในการผลติหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชใน

การบริหารงานของกิจการ หรือ 

2.   ขายตามปกติธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผูเชา

ภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือ

จําหนายสินคา หรือ ใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคใน

การบริหารงาน 

 
6. สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาท่ีเกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและบันทึกบัญชี

เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยน้ันเปนไปตามคํานิยามของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาท่ี 33 ถึง 35 ในการ

รับรูสินทรัพยน้ี ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไวเพื่อการพิจารณาอสังหาริมทรัพยแตละรายการไป 

อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาเชาดําเนินงาน

เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว อสังหาริมทรัพยทุกประเภทท่ีจัดประเภทเปนอสังหารมิทรพัยเพือ่

การลงทุนตองบันทึกโดยใชวิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตอง

เปดเผยสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีถูกจัดประเภทเหลาน้ันตามท่ีกําหนดไวในยอหนา 74 ถึง 78 
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7. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไวเพ่ือประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ

มูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสดที่โดย

สวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตาง

จากอสังหาริมทรัพยที่มไีวใชงาน  ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตสินคา หรือการใหบริการ หรือการใช

อสังหาริมทรัพยเพ่ือวัตถุประสงคทางการบริหาร ไมไดมาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น แตยังมาจาก

สินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน 
 

8.  ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีดงัตอไปนี ้

8.1 ที่ดินที่กจิการถอืครองไวเพ่ือหวังกําไรจากการเพิม่มูลคาของทีด่ินนัน้ในระยะยาว มากกวาถอืครองไว
เพ่ือขายในระยะสั้นในการดาํเนนิงานปกติของกิจการ 

8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต (ถากิจการยังมิได

ระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพ่ือขายในระยะสั้นในการดําเนินงานปกติ

ของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพ่ือหาประโยชนจากการเพ่ิมมูลคาของที่ดิน)  

8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) และใหเชาตอ

ดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)   

8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซึ่งกิจการถือครองเพ่ือใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะเปนหนึ่ง
สัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา 

 

9. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ 
9.1 อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพ่ือขายในการดําเนินงานปกติหรืออยูในข้ันตอนการกอสรางหรือพัฒนา

เพ่ือขาย  (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ) ตัวอยางเชน 

อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพ่ือจะจําหนายในอนาคตอันใกล หรือเพ่ือนํามาพัฒนาและขายตอ 

9.2 อสงัหาริมทรัพยทีอ่ยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอืน่ (ดูมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่11 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง)  
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ) รวมถึ งอสังหาริมทรัพยที่ กิจการถือครองเ พ่ือใชภายในกิจการในอนาคต  

อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคตและนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา  

อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนักงานจะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) 

และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย 

9.4 อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพ่ือใชเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุในอนาคตให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณจนกวา

การกอสรางหรือการพัฒนาจะเสร็จสมบูรณ ซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุน จึงใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  อยางไรก็ตาม  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือ

ปฏิบัตกิับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่มีอยูแตกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงใหม  เพ่ือใหสามารถ

ใชไดในอนาคตในลักษณะของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตอไป (ดูยอหนาที่ 58) 

9.5 อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 
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10. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิม
มูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือการจัดหาสินคาหรือการ

ใหบริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยกใหเชาภายใต

สัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยกสวนขายได  กิจการจะ

บันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวนของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือ

ไวเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงานนั้นไมมี

นัยสําคัญ 

11. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอื่นๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ  กิจการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ไมมี

นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย

และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น 

12. ในกรณีอื่นๆ ซึ่งการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและเปนผูบริหาร

จัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการในภาพรวม 

ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

13. ในบางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวาบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําใหอสังหาริมทรัพยขาด
คุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางครั้งเจาของโรงแรมอาจโอนความ

รับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเปนไปได

หลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน  แตอีก

ดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอื่นในขณะที่ยังคงไวซึ่งความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม 

14. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหรือไม 
กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพ่ือชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับคํานิยาม

ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3 ระบุให

กิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก 

15. ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือบริษัทยอยอื่น

ของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมของกิจการ

เหลานั้น  ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในภาพรวมของกลุมกิจการ 

อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่ เปนเจาของอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพยนั้นถือเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ดังนั้น 

ผูใหเชาจึงบันทึกอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได 
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การรับรูรายการ 

16. กิจการตองรับรูอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปน้ี 

16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกจิการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกจิในอนาคตจาก

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน  

16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนไดอยางนาเชือ่ถือ 

17. ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ ณ เวลาที่ตนทุน

เกิดข้ึน ตนทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนที่เกิดข้ึนเมื่อเร่ิมแรกที่ทําใหกิจการไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมา 

และตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังเพ่ือตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน) หรือใหบริการแก อสังหาริมทรัพย 

18. ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดข้ึนประจําวันเปนมูลคา

ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน ตนทนุ

คาบริการที่เกิดข้ึนประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป และอาจรวมถึงตนทนุคาชิน้สวนชิน้

เล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยครั้งมักเปนเรื่องของการซอมแซมและบํารุงรักษา

อสังหาริมทรัพย 

19. ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนผนังภายใน

เพ่ือทดแทนผนังเดิม ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น ณ เวลาที่

ตนทุนนั้นเกิดข้ึนหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัดรายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวย

มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ 

การวัดมูลคาเมื่อรบัรูรายการ 
20. กิจการตองวัดมลูคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซ่ึงรวมถึงตนทุนในการ

ทํารายการ 

21. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ  ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ 

ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก คาธรรมเนยีม

วิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย  คาภาษีในการโอนสินทรัพย  และตนทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

22. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่สรางข้ึนเอง คือตนทุนของสินทรัพย ณ วันที่การกอสรางหรือการ

พัฒนาเสร็จสมบูรณ ในระหวางการกอสรางใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  เมื่อการกอสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้นลงสินทรัพยนั้นจึงจะจัดเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูยอหนาที่ 57.5 และ 65) 
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23. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้ 

23.1 ตนทนุกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายที่จําเปนเพ่ือทําใหอสงัหาริมทรัพยนัน้อยูในสภาพพรอม

ที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบรหิาร) 

23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดข้ึนกอนที่อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะมีผูเขาครอบครองใน

ระดับที่วางแผนไว  

23.3 จํานวนสูญเสยีที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในการกอสราง

หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

24. หากกิจการซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทกึราคาทนุของสงัหารมิทรพัย
เพ่ือการลงทุนดวยมูลคาที่เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสด ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสดและจํานวน

เงินที่ตองจายชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุของการไดสินเชื่อ 

 

25. ตนทุนเมื่อเริ่มแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีถือไวภายใตสัญญาเชาท่ีจัดประเภทเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาท่ี      

20 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ตัวอยางเชน สินทรัพย

จะตองรับรูดวยมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน

ขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชา และรับรูจํานวนท่ีเทากันน้ันเปนหน้ีสินตามท่ีกําหนดไวในยอหนา

เดียวกัน 

 
26. เงินสวนเกินใดๆ ที่จายตามสัญญาเชา ใหถือเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา

สําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย  แตใหแยกออกจากหนี้สิน 

หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

รายการที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม คือ สวนไดเสีย ไมใชตัวอสังหาริมทรัพย แนวทางในการกําหนดมูลคา

ยุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยไดกําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52 

แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนดมูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

 
27. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนบางรายการ หรือมากกวาหนึ่งรายการจากการแลกเปลี่ยนกับ

สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ  หรือสินทรัพยซึ่งประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัว

เงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน ตัวอยางตอไปนี้ไมเปนเพียงคําอธิบายอยางงายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน

ระหวางสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยอื่น แตยังใชไดกับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ไดกลาวถึงใน

ประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม เวนแต 

27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมใชการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หรือ 

27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคายุตธิรรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลีย่นได

อยางนาเชื่อถือ 

กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาดวยวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะไมสามารถตัดรายการสินทรัพยที่ใช

แลกเปลี่ยนไดทันที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได ใหวัดราคาทนุของสนิทรพัย

ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน 
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28. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขตของกระแส

เงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการแลกเปลี่ยนจะมี

เนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

28.1   ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพยแตกตาง

จากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน  หรือ 

      28.2  รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงานที่ถูก

กระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

      28.3  ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

แลกเปลี่ยน 

 ในการพิจารณาวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแลกเปลี่ยนของรายการนั้น รายการ

แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หากเขาเงื่อนไขดังนี้ 

29. ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวากิจการสามารถวัดมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนัน้ 

29.2 สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวงของประมาณ

การไดอยางสมเหตุสมผลเพ่ือใชในการประมาณมูลคายุติธรรม  

 

      หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดอยาง

นาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป

แลกเปลี่ยน  เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา 

  
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

นโยบายการบัญช ี

30. ยกเวนท่ีไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใชวิธี

มูลคายุติธรรมตามยอหนาท่ี 33 ถึง 55 หรือวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 56 และตองใชนโยบายการ 

บัญชีน้ันกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดของกิจการ 

31.  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการเปลีย่นแปลง

นั้นทํ า ให งบการเงินของกิจการแสดงรายการหรือ เหตุการณทาง บัญชีอย า ง เหมาะสม ย่ิง ข้ึน   

ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลเหมาะสมข้ึนกวาเดิม 

32. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน     

ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพ่ือการเปดเผยขอมูล 

(หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมไดกําหนด) ใหกิจการตอง
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กําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชการประเมินมูลคาจากผูประเมนิราคาอสิระซึง่

มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่ เกี่ยวของและประสบการณในการตีราคาในทําเลพ้ืนที่และในประเภทของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่เกี่ยวของ  

32ก. กิจการอาจ 
32ก.1  เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมด      

ท่ีนําไปเปนหลักประกันหน้ีสินซ่ึงทําใหการจายคืนหน้ีสินน้ันขึ้นตรงกับมูลคายุติธรรมหรือ

ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ีระบุไวซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาว และ 

32ก.2  เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเหลือ

ท้ังหมด ซ่ึงอาจแตกตางจากวิธีท่ีเลือกใชในขอ 32ก.1 

32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพยภายในกิจการซึ่งออกหนวยลงทุน  

ใหแก ผูลงทุน โดยมีสัญญาการจายผลตอบแทนขึ้นตรงกับมูลคายุติธรรมหรือผลตอบแทนจาก

อสังหาริมทรัพยในกองทุนดังกลาว และกิจการก็มีการถือหนวยลงทุนดังกลาวเองดวย ยอหนาที่ 32ก  

ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทุนบางสวนและมูลคา

ยุติธรรมบางสวน 

32ค. หากกจิการเลือกวิธีที่แตกตางกันสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสองประเภทตามที่ไดกําหนดไวใน 

ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธีที่แตกตางกันตองรับรู

ดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน  หากเปนการ

ขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรมมายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน  มูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยนั้น 

 

วิธีมูลคายุติธรรม 

33. หลังจากรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกแลว กิจการท่ีเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตองวัดมูลคาของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดดวยมูลคายุติธรรม  ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 53 

34. เมื่อสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามยอหนาท่ี 6 กิจการไมสามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามยอหนาท่ี 30 ไดอีกตอไป แตตอง

ใชวิธีมูลคายุติธรรมเทาน้ัน 

35. กิจการตองรับรูกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

36. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูที่

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5) มูลคายุติธรรม

จะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ เชน การจัดหาเงินแบบ

พิเศษ การขายและการเชากลับคืน ขอเสนอหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย 
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37. กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดข้ึนในการขายหรือจําหนาย
สินทรัพยนั้น 

38. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันท่ีในงบดุล   

39. มูลคายุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุตธิรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทําการประมาณ ณ เวลาอื่น 

คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดข้ึนพรอมกัน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็ม

ใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดข้ึนหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญา

ขายเกิดข้ึนไมพรอมกัน 

40. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุสะทอนถึง รายไดคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน และขอ

สมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงสิ่งที่ผูมีความรอบรูและเต็มใจได

คาดการณเกี่ยวกับรายไดคาเชาจากสัญญาเชาในอนาคตภายใตสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใน

ขณะเดียวกันก็จะตองสะทอนถึงกระแสเงินสดจายตางๆ (รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาด

วาจะเกิดข้ึนเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย  กระแสเงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่

บางรายการยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่

อาจเกิดข้ึน) 

41. ยอหนาที่ 25 ไดระบุหลักเกณฑในการรับรูเมื่อเร่ิมแรกของราคาทุนของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา 

ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชาใหมใหเปนมูลคายุติธรรม 

(ถาจําเปน) ในสัญญาเชาที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด มูลคายุติธรรมของสวนไดเสยีในอสงัหารมิทรพัย

ที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้นที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนีส้นิทีรั่บรู) 

ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรมตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูก

รับรูดวยมูลคายุติธรรมหรือดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาข้ันต่ําตามยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมของสินทรัพยที่เชาจากราคาทุนที่

กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไรหรือผล

ขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาวอาจเกิดข้ึนเมื่อการ

เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดข้ึนภายหลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

42. คํานยิามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง ทั้งผูซื้อและ

ผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  รวมถึง

ประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย  และสภาพของตลาด ณ วันที่ในงบดุล ผูซื้อที่มีความ

เต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ  ผูซื้อนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซื้อหรือ

มุงมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได ผูที่จะซื้อ จะไมจายซื้อ ณ ราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กําหนดโดยผูซื้อและผูขาย

ที่มีความรอบรูและเต็มใจที่จะซื้อขาย 
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43. ผูขายที่มีความเต็มใจขายตองไมใชผูที่มีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถูกบังคับใหขาย  

ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมในสภาพตลาดปจจบัุน 

ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามเงื่อนไขของตลาด

เพ่ือใหไดราคาที่ดีที่สุด  ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่แทจริงจะไมเขาขาย

ขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนเจาของในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะ

ไมคํานึงถึงสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของเจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) 

44. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง รายการที่  

ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกันเปนพิเศษที่กอใหเกิดการตกลงราคาซึ่งไมไดสะทอนถึงสภาพตลาด 

รายการนี้เกิดข้ึนระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองในลักษณะที่เปนอิสระจากกัน 

45. ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคลองสําหรับ

อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ 

ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย หรือ

เงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

46. หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูลจากแหลง

ตางๆ รวมถึง 

46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ตั้งที่แตกตาง

กัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงความ

แตกตางนั้น 
46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคลองรองลงมา  

โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขายดวยราคา

นั้น และ 

46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพ้ืนฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแสเงินสดใน

อนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (ถาเปนไปได) หลักฐาน

ภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในทําเลเดียวกันและสภาพ

เหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของตลาดปจจุบันในเรื่องของความไม

แนนอนของมูลคาและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

47. ในบางกรณี แหลงตางๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น เพ่ือใหไดมาซึ่งมูลคา

ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล 

48. ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแตเมื่อกิจการเริ่มไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (หรือเมื่อ

อสังหาริมทรัพยที่มอียูเดิมเริ่มเปลี่ยนเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายหลังจากการกอสรางหรือการ

พัฒนาเสร็จสมบูรณ หรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอย) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดวา/ความผันแปร 

ในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นสูงมาก และเปนการยากที่จะประมาณความนาจะ

เปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนของการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรมเพียงคาเดียว
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นั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้นไมสามารถหาไดอยาง

นาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53) 

49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อและผูขายทีม่คีวาม

รอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณของกิจการ รวมถึงผลกระทบ

ของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจการและไมเกี่ยวของกับกิจการโดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไม

สะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อและผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมี

ขอมูลดังกลาว 

49.1 มูลคาสวนเพ่ิมที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ 

49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ 

49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ 

49.4 สวนไดเสียหรือภาระทางภาษีที่เกิดข้ึนอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้น 

50. ในการหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูก

รับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน 

50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะรวมอยูใน

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมากกวาจะแยกรับรูตางหากเปนรายการที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ 
50.2 หากใหเชาสํานกังานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว  โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงานจะรวม

มูลคายุติธรรมของเฟอรนิเจอรไวแลวเนื่องจากรายไดคาเชาไดรวมถึงการใชเฟอรนิเจอรดังกลาว

ดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุแลว กจิการตอง

ไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก  

50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือรายไดคา

เชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน

แยกตางหาก 

50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึงกระแสเงิน

สดที่คาดวาจะไดรับ (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิดข้ึนซึ่งกิจการตองจายในอนาคต) ดังนั้นหากการ      

วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงินทั้งหมดที่คาดวาจะตองจาย จึงจําเปนที่

จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเชาที่ไดรับรูเพ่ือใหไดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนเพ่ือใชในทางบัญชี 

51. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไมไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะจายเพ่ือ
ปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีข้ึน และไมไดสะทอนถึงสวนไดเสียในอนาคตที่เกี่ยวของที่จะไดรับ

จากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น 

52. ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะไดรับใน

อนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2548) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
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อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม และหากตองรับรู

รายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร 
 

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

53. ขอสันนิษฐานท่ีโตแยงไดอยางหน่ึงคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไดอยางตอเน่ืองและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามในกรณียกเวนซ่ึงมีหลักฐานท่ีชัดเจนวา เมื่อกิจการ

เริ่มไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูไดเปลี่ยนสภาพเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเน่ืองจากไดกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการใชงานของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนไดอยางตอเน่ืองและนาเชื่อถือ กรณีน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซ้ือขายทางการตลาดที่

เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมลูคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการโดยใช

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได  ในกรณีน้ี กิจการตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย

โดยใชวิธีราคาทุนท่ีกําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเทากับศูนย  

กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนน้ัน 

54. ในกรณียกเวนตามเหตุผลที่ ไดกลาวไวในยอหนากอน กิจการตองใช วิธีราคาทุนในการวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แลว กิจการยังคงตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนอื่นดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีดังกลาว แมวากิจการตองใชวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยรายการอื่นๆ ได 

55. หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว  กิจการตองใชวิธีมลูคา

ยุติธรรมในการวัดมูลคาอยางตอเน่ืองจนกวาจะมีการจําหนาย (หรือจนกระทั่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนน้ันกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หรือกิจการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยน้ันเพื่อขาย

ตามปกติธุรกิจในภายหลัง) แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคา

ตลาดไดยากขึ้นก็ตาม 

 
วิธีราคาทุน 

56. หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการท่ีเลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรพัยเพือ่

การลงทุนท้ังหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) 
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ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  

 

การโอน 

57. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยน้ันโดยมีหลักฐาน 

ขอใดขอหน่ึงดังตอไปนี้ 
57.1 เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมไีวใชงาน 
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ 
57.3 ส้ินสุดการใชงานอสังหาริมทรพัยภายในกิจการเอง ทําใหมกีารโอนจากอสังหารมิทรัพยท่ีมีไวใช

งานไปเปนอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุน 

57.4 เริ่มสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

57.5 ส้ินสุดการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยระหวาง

การกอสรางหรือการพัฒนา (ซ่ึงอยูภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ) ไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

58. ยอหนา 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือมีไวขาย เมื่อกิจการตัดสินใจที่

จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือวาอสังหาริมทรัพยนั้นเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบดุล และไมถอืวาอสงัหารมิทรพัยนัน้เปน

สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการเริ่มปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน  

โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปนอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุนตอในอนาคตกิจการไมตองโอนอสงัหารมิทรพัย

ดังกลาวไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในระหวางที่มีการปรับปรุง 

59.  ยอหนา 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หากกิจการเลอืกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสงัหารมิทรพัยเพ่ือการลงทนุ 
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานกับสินคาคงเหลือจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยนั้น

เปลี่ยนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคาหรือการเปดเผยขอมูล

เปลี่ยนแปลง 

60. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีบันทึกดวยมูลคายุติธรรมไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไว

ใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานเปนราคาทุนของ

อสังหาริมทรัพยท่ีจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ   
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61. หากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงบันทึกดวยมูลคา

ยุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ จนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน กิจการตองปฏิบัติกับผลตางท่ีเกิดขึ้น ณ วันน้ัน 

ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

62. กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูขาดทุนจากการดอยคาจนถึงวันที่

อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองปฏิบัติตอผลตางที่เกิดข้ึน ณ 

วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ กลาวคือ 

62.1 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลงใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้น

เคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตีราคาสินทรัพย” ในสวน

ของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองนําไปหักออกจากบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

กอน และ 
62.2 กรณีมลูคาตามบัญชีของสนิทรัพยเพ่ิมข้ึน ใหรับรูดังนี ้

62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยบันทึก

ไว จํานวนที่เพ่ิมข้ึนใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด จํานวนที่รับรูในกําไรหรือ

ขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

กลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรบัรูขาดทุน

จากการดอยคามากอน 

62.2.2 สวนที่เพ่ิมข้ึนที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของภายใต

บัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หากมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน 

 63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีจะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม กิจการ

ตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ีโอน กับมูลคาตามบัญชีกอนการ

โอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

64. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม

ถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ 

65. เมื่อกิจการเสร็จส้ินการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีสรางขึ้นเอง ท่ีจะบันทึก

ดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จส้ิน 

กับมูลคาตามบัญชีกอนหนาน้ันในกําไรหรอืขาดทุนสําหรับงวด 
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การจําหนาย 

66. กิจการตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากงบดุลเมื่อกิจการจําหนายหรือเลิกใช

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนน้ันอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากการจําหนายอีก  

67. การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเชาการเงนิ ในการพจิารณา

วันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่กําหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง รายได ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณา 

แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา ใชไดกับการจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชา

กลับคืน 

68. ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจการรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 

ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมี

การคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ 

ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใชตนทุนของการเปลี่ยนแทนเปนตัวบงชี้ถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน  

ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนอาจสะทอนถึงการลดมูลคาของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแลว ในกรณีอื่นๆ อาจเปนไปไดยากที่จะ

ประเมินวามูลคายุติธรรมที่ลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ 

ทางเลือกหนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหรวมตนทุน

ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรมใหมตามที่

กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน 

69. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณาจาก

ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน และตอง

รับรูผลกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยน้ัน (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไวเปนอยางอื่น) 

70. กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคา

ยุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด ใหรับรูสิ่งตอบ

แทนที่จะไดรับเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่จะไดรับกับราคาเทยีบเทา

ราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบญัชี

ฉบับที่ 18 เร่ือง (ปรับปรุง 2550) รายได 

71. กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับหนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะ

ผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปแลว 
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72. คาชดเชยท่ีไดรับจากบุคคลท่ีสามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีดอยคา โอนให  หรือยกเลกิ 

ตองรับรูในกําไรหรอืขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรับคาชดเชยน้ัน  

 
73. การดอยคาหรือผลขาดทนุจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ การขอเงินคนืหรอืการจายเงนิคาชดเชยจาก

บุคคลทีส่าม และการซือ้ทีเ่กิดข้ึนภายหลงัหรือการกอสรางสนิทรัพยเพ่ือเปลี่ยนแทน เปนเหตุการณเชงิ

เศรษฐกิจทีไ่มเกี่ยวของกนั และตองบันทกึบัญชีแยกจากกันดงัตอไปนี ้ 

73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่ 66 ถงึ 71 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

73.3 คาชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ดอยคา โอนให หรือยกเลิก  

ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น  

73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู  ซื้อ หรือกอสรางเพ่ือเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

การเปดเผยขอมูล 

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธรีาคาทุน 

74. การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเชา ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะตอง

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาดานผูใหเชา กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามวิธี

สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองเปดเผยขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดาน

ผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
75. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี ้

75.1 กิจการใชวิธีมูลคายตุิธรรมหรือวิธีราคาทุน 

75.2 หากกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ี

ถือตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือไม และในสถานการณใด 

75.3 หากการจัดประเภททําไดยาก (ดูยอหนาท่ี 14) เกณฑท่ีกิจการใชในการแยกอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และเกณฑในการแยกออกจาก

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ  
75.4 วิธีการและขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน รวมท้ังขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือ

กําหนดๆ จากปจจัยอื่น (ซ่ึงกิจการตองเปดเผยขอมูล) เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของ

อสังหาริมทรัพยน้ันและการขาดขอมูลของตลาดที่เปรียบเทียบได  
75.5 ระดับท่ีมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซ่ึงไดมีการวัดมูลคาหรือเปดเผย

ขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญใน
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วิชาชีพและมีประสบการณในทําเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีมีการ

ประเมินน้ัน หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงไวดวย 
75.6 จํานวนท่ีไดรับรูในกําไรหรอืขาดทุนสําหรับ 

75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน 

75.6.2 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา) ท่ีเกิด

จากอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุนซ่ึงกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด และ 

75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ท่ีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด 
75.6.4  การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนจากการขาย

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมท่ีใชวิธีราคาทุนมายังกลุมท่ีใชวิธีมูลคา

ยุติธรรม (ดูยอหนาท่ี 32ค) 

75.7 ขอจํากัดท่ีมีและจํานวนท่ีมีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน

รายไดและเงินท่ีไดรับจากการจําหนาย 

75.8 ขอตกลงท่ีสําคัญในการซ้ือ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือในการ

ซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น 

วิธีมูลคายุติธรรม 
76. นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาท่ี 75 แลว กิจการท่ีใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่

กําหนดในยอหนาท่ี 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการซื้อ กับสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวม

รายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

76.2 สวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวมกิจการ 

76.3 สินทรัพย ท่ีจัดประเภทเปนถือไว เพื่อขาย หรือรวมอยู ในกลุมสินทรัพย ท่ีรอจําหนาย 

ซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก และการ

จําหนายอื่นๆ 

76.4  ผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาใหเปนมูลคายุติธรรม 

76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินท่ีนําเสนอ

รายงานท่ีแตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปน

สกุลเงินของหนวยงานท่ีเสนอรายงาน 

76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
 

77. เมื่อการวัดมูลคาท่ีไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหตรง

ตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเล่ียงการนับซํ้าสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไดรับรูแลว

เปนสินทรัพยและหน้ีสินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 50 กิจการตองเปดเผยการกระทบยอด
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ระหวางการวัดมูลคาท่ีได กับการวัดมูลคาท่ีปรับปรุงแลวซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอด

รวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีรับรูซ่ึงมีการบวกกลับ และยอดปรับปรุง ท่ีสําคัญอื่นๆ 

 

78. ในกรณียกเวนท่ีอางถึงในยอหนาท่ี 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชราคา

ทุนตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

การกระทบยอดท่ีระบุในยอหนาท่ี 76 จะตองเปดเผยจํานวนท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

น้ันแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผย 

78.1 รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวดัมลูคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

78.3 ประมาณการชวงของมลูคายุติธรรมท่ีมีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได) และ 
78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนท่ีไมไดบันทึกดวยมูลคายตุิธรรม 

78.4.1 ขอเท็จจรงิท่ีวากิจการไดจําหนายอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีไมไดบันทึกดวย

มูลคายุติธรรม 

78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ีจําหนาย และ 
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนท่ีไดรบัรู 

 

วิธีราคาทุน 

79. นอกจากการเปดเผยขอมลูตามท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 75 แลว กิจการท่ีใชวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 56 

ตองเปดเผยขอมูลดงัตอไปน้ี 

79.1 วิธีการคิดคาเส่ือมราคาทีใ่ช 

79.2 อายุการใชงานหรอือตัราคาเส่ือมราคาที่ใช 

79.3 ราคาทุนและคาเส่ือมราคาสะสม (ยอดรวมกับขาดทุนจากการดอยคาสะสม) ณ วันตนงวด

และส้ินงวด 

79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวัน

ส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการซื้อกับสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการ

รวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

79.4.2 สวนเพิ่มท่ีเกิดจากการรวมกิจการ 

79.4.3 สินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนาย

ซ่ึงจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ 

79.4.4 คาเส่ือมราคา 

79.4.5 ขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูและจํานวนขาดทุนจากการดอยคาท่ีกลับรายการใน

ระหวางงวดตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

การดอยคาของสินทรัพย 
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79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินท่ี

นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน

ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานท่ีเสนอรายงาน 

79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ในกรณยีกเวนตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 

53 เมื่อกจิการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหารมิทรัพยเพือ่การลงทุนไดอยาง

นาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี 

79.5.1 รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวดัมลูคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ 

79.5.3 ประมาณการชวงของมลูคายุติธรรมท่ีมีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได) 
 

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง 
วิธีมูลคายุติธรรม 

80. กิจการท่ีไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบญัชสีวนไดเสีย

ในอสังหาริมทรัพยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกน้ันเปนการปรับปรุงในกําไรสะสมยกมาสําหรับงวดท่ีกิจการได

เลือกวิธีการบัญชีน้ีเปนครั้งแรก นอกจากนี้ 

80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงินหรือท่ีใด

ก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนาน้ัน (ซ่ึงการกําหนด

มูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 5 และแนวปฏิบัติในยอ

หนาท่ี 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังน้ี 

80.1.1 ปรับปรงุกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกท่ีสุดท่ีไดมีการนําเสนอมูลคายตุิธรรมนั้น 

และ 

80.1.2 ทําการปรับปรงุยอนหลงัขอมูลเปรียบเทียบสําหรบังวดดังกลาว 

80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุงยอนหลัง

ขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงน้ีไว 

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมไดในทางปฏิบัต ิ

82. เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดใหรวมถึง

การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวย 

วิธีราคาทุน 

83. เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรกและเลือกใชวิธีราคาทุนใหถือเปนการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีใหรวมถึง

การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมดวย 

84. ขอกําหนดในยอหนาท่ี 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ท่ีไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ใหถือเปนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต 

 

วันถือปฏิบตั ิ
85. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติใชมาตรฐานนี้กอนกําหนดได หาก

กิจการนํามาตรฐานฉบับน้ีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนกอน 1 มกราคม 2554

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 
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 มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่20 
เร่ือง 

การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 

 
คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 20  

เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล พ.ศ. 2549  

(IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (2006)) 
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มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่20 

เร่ือง 

การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

สารบัญ 

  ยอหนาที ่

วัตถุประสงค   

ขอบเขต  1-2 

คํานิยาม  3-6 

เงินอดุหนุนจากรัฐบาล  7- 33 

 เงินอุดหนนุจากรฐับาลในรปูของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน 23 

 การแสดงรายการเงนิอดุหนุนที่เกีย่วของกับสินทรัพย 24-28 

 การแสดงรายการเงนิอดุหนุนที่เกีย่วของกับรายได 29-31 

 การจายคืนเงินอุดหนนุจากรฐับาล 32-33 

ความชวยเหลอืจากรฐับาล  34-38 

การเปดเผยขอมูล  39 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง  40 

วันถือปฏิบัต ิ  41 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา

ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  

ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่20 เร่ือง  การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้ 
 2.1 ปญหาที่เปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบการเงิน ที่สะทอน

 ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน  

  2.2 ความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ใหแกกิจการในรูปของประโยชนทางภาษี  เชน  ชวงระยะเวลาปลอดภาษี   
เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได 

2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ  

2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช) 

คํานิยาม 

3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

รัฐบาล  หมายถึง รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานที่มีลักษณะคลายคลึง

กันไมวาจะเปนหนวยงานในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ

หรือระดับระหวางประเทศ 
ความชวยเหลือจากรฐับาล หมายถึง

  

การที่รัฐบาลใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก

กิจการใดกิจการหนึ่งหรือกลุมกิจการที่มีคุณสมบัติตาม

เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด ความชวยเหลือจากรัฐบาลตาม

วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีไมรวมถึง

ประโยชนที่รัฐบาลใหโดยทางออม ซึ่งมีผลตอเงื่อนไขการคา

โดยทั่วไป เชน การจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่กําลัง
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พัฒนา  หรือการออกขอกําหนดทางการคาที่ จํากัด

ความสามารถในการแขงขันของคูแขงทางการคา 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล หมายถึง 
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากร

ใหแกกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกับการที่กิจการตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกิจการทั ้งที ่ได

ปฏิบัติแลวในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุน

จากรัฐบาลไมรวมถึงความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ไม

สามารถกําหนดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผลและรายการ

คาที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคา

ตามปกตขิองกิจการ 

เงินอุดหนุนที่เกีย่วของกับ

สินทรพัย 

หมายถึง 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักใหกิจการที่เขาขาย

ไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือไดมาซึ่งสินทรัพยระยะ

ยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับการจํากัดประเภทหรือ

สถานที่ตั้งของสินทรัพยหรือระยะเวลาที่กิจการตองจัดหา

หรือถือครองสินทรัพยนั้น                                           

เงินอุดหนุนที่เกีย่วของกับ

รายได 

หมายถึง 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ไมใชเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพย 

เงินกูยืมที่ไดรับการยกหน้ี หมายถึง เงินกู ยืมที่ผู ใหกู ยืมสละสิทธิการรับชําระหน้ีเมื่อเกิด

เหตุการณเปนไปตามเงื่อนไข ที่กําหนดไว 

มูลคายุตธิรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรพัยกนัใน  

ขณะที่ทั้ ง สองฝ า ย มีคว ามรอบรู และ เต็ ม ใจในการ

แลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน     
  

4.  ความชวยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบมีลักษณะและเง่ือนไขในการใหความชวยเหลือที่

แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสนับสนุนใหกิจการเริ่มดําเนินการบาง

ประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว 

5. การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีนัยสําคัญตอการจัดทํางบการเงินของกิจการดวยเหตุผลสองประการ 

 ประการแรก เมื่อกิจการไดรับทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐบาล กิจการตองกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี

 ที่เหมาะสมกับการรบัโอนทรพัยากรนัน้ ประการทีส่อง กิจการควรเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ   ขอบเขตของ
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 ประโยชนที่กิจการไดรับจากความชวยเหลอืดังกลาวในระหวางงวดที่เสนอรายงาน  ซึ่งจะชวยในการเปรียบ

 เทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอน และการเปรียบเทียบงบการเงนิกบักจิการอืน่ 

6 บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่นเชน  เงินสนับสนุน  เงินพยุงราคาสินคาและบริการ หรือเงินเพ่ิม

พิเศษ เปนตน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

7. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินดวยมูลคายุติธรรมจนกวาจะ
เชื่อม่ันไดอยางสมเหตุสมผลวาเปนไปตามทุกขอดังตอไปน้ี 

  7.1  กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว  

  7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

8. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของเงินอุดหนุนและกิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมิไดเปนหลักฐานที่

ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น 

9. รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใชกับเงินอุดหนุน

ดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินสดหรือจะไดรับในรูปของการลดหนี้สินที่มีตอรัฐบาล 

กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน 

10. กิจการตองถือวาเงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้จากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อสามารถเชื่อมั่นไดอยาง

สมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการยกหนี้นั้น 

11. เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธกับเงิน

อุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น  

12. กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดอยางเปนระบบตามเกณฑที่ทําใหสามารถจับคูรายได

จากเงินอุดหนุนดังกลาวกับตนทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย  กิจการตองไมบันทึกเงิน

อุดหนุนดังกลาวโดยตรงไปยังสวนของเจาของ  

13. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาจแบงไดเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่งบันทึกเปน

ทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สองบันทกึเปนรายไดโดย

กิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง หรือหลายงวดบัญชี 

14. ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนทุนมีเหตุผลดังนี้ 

14.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไวในงบดุลมากกวาที่จะนําไปแสดงหักกลบ 

กับคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุน เนื่องจากกิจการไมตองจายคืนเงินอุดหนุนนี้ใหกับรัฐบาล 

ดังนั้น กิจการควรบันทึกเงินอุดหนุนนี้โดยตรงไปยังสวนของเจาของ  
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14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมควรรับรูเขาในงบกําไรขาดทุน เนื่องจากไมไดเปนส่ิงที่กิจการทํามาหาได แตเปน

เงินไดเปลาที่รัฐบาลใหเพ่ือเปนส่ิงจูงใจโดยปราศจากตนทุนที่เกี่ยวของ 

15.  ผูสนับสนนุแนวทางที่บันทึกเปนรายไดใหเหตุผลดังนี ้ 

 15.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงินที่ไมไดรับมาจากผูถือหุน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไมควรบันทึกโดย  

  ตรงไปยังสวนของเจาของ แตควรรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เหมาะสม 

 15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนใหญไมใชเงินใหเปลา เนื่องจากกิจการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและภาระผูกพัน

ตางๆ ที่กําหนดไวกอนที่จะไดรับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได

เพ่ือจับคูกับตนทุนที่เกี่ยวของที่เงินอุดหนุนนั้นต้ังใจจายใหเปนการชดเชย 

 15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอื่น  ๆในเมื่อกิจการ

แสดงภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลไวในงบกําไรขาดทุนเชนเดียวกัน 

16.  ตามหลักพ้ืนฐานของแนวทางที่บันทึกเปนรายไดกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตามเกณฑที่

เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่ทําใหเกิดการจับคูเงินอุดหนุนดังกลาวกับตนทุนที่เกี่ยวของ  

การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินไมถือวาเปนไปตามขอสมมติเรื่องเกณฑคงคาง (ดู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอื่นที่เหมาะสมในการปนสวนเงินอุดหนุนดังกลาว

เปนรายไดในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

    17. โดยสวนใหญระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปนระยะเวลาที่

กําหนดไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับคาใชจายรายการใดตองรับรูเปนรายได    

ในงวดเดียวกับที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

เส่ือมสภาพตองรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการตัดจําหนายคาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคา

ของสินทรัพยนั้น 

  18. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ไมเส่ือมสภาพอาจมีเง่ือนไขที่กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม

ภาระผูกพันบางประการ ซึ่งในกรณีนี้กิจการสามารถรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มี

คาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน  กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของที่ดิน 

โดยมีเง่ือนไขที่กําหนดใหกิจการตองสรางอาคารบนที่ดินนั้น กรณีนี้กิจการควรรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายได

ตลอดอายุการใชงานของอาคารนั้น 

  19. ในบางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของความชวยเหลือทางการเงินหรือ

งบประมาณที่รัฐบาลใหแกกิจการ ซึ่งความชวยเหลือนั้นมีเง่ือนไขหลายประการที่กิจการตองปฏิบัติตาม ในกรณี

ดังกลาว กิจการจําเปนตองใชความระมัดระวังในการระบุวาการปฏิบัติตามเง่ือนไขใดทําใหเกิดตนทุนและ

คาใชจายรายการใดเพ่ือกําหนดระยะเวลาที่จะรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได ในบางกรณีกิจการอาจตองใช

เกณฑการปนสวนที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน 
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20. สําหรับเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหแกกจิการในภายหลงัเพ่ือชดเชยกบัคาใชจายหรือขาดทนุ
ที่เกิดข้ึนแลวหรือเพื่อใหความสนับสนุนดานการเงินแกกิจการในทันทีโดยกิจการไมมีตนทุนที่ตองจายใน

อนาคต กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน 

21. ในบางสถานการณกิจการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานการเงนิแก

กิจการในทันทีมากกวาที่จะเปนการจูงใจใหกิจการจายรายจายบางรายการ รัฐบาลอาจจํากัดการใหเงินอุดหนุน

กับกิจการใดกิจการหนึ่งเปนการเฉพาะ และอาจไมไดใหเงินอุดหนุนนั้นกับผูรับผลประโยชนทกุกลุม สถานการณ

ดังกลาวอาจทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้นพรอมกับ

เปดเผยขอมูลเพ่ือใหมั่นใจวาผูใชงบการเงินสามารถเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน  

22. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพ่ือชดเชยกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนใหถือเปนรายการ

คางรับของกิจการ กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน  

 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน  

23. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่นใหแกกิจการ 

เพ่ือใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาวโดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของสนิทรพัยที่

ไมเปนตัวเงิน และบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได กิจการอาจเลือกที่จะบันทึก

สินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไวในสัญญา 

 

 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับสินทรัพย 

24. กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปน

ตัวเงินซึ่งวัดคาดวยมูลคายุติธรรมในงบดุล เปนรายไดรอการรับรูหรือนําเงินอุดหนุนดังกลาวมาแสดงหักจาก

มูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  

25   การแสดงรายการในงบการเงินของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือสวนของเงินอุดหนุนที่เหมาะสม) ทีเ่กีย่วของกบั

สินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี 

26. วิธีที่หนึ่งใหกิจการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการรับรูและทยอยรับรูเปนรายได ตามเกณฑทีเ่ปน

ระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 

27. วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเส่ือมสภาพ

ในรูปของคาเส่ือมราคาที่ลดลง 

28. การซื้อสินทรัพยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกระแสเงนิสดของ

กิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในงบกระแสเงินสดเพ่ือแสดงให
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เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย  โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสินทรัพยที่

เกี่ยวของเพื่อการแสดงรายการในงบดุลหรือไม 

 

 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับรายได 
29.กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงเปนรายการแยก 

ตางหากหรือแสดงภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบ

กําไรขาดทุน 

       

30.ผูสนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเปนรายการแยกตางหากใหเหตุผลวา 

การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได

แยกตางหากจากคาใชจายจะทําใหสามารถนําคาใชจายดังกลาวมาเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นที่ไมไดรับ

ผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ผูสนับสนุนการนําเงินอุดหนุนไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไร

ขาดทุนโตแยงวาคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

ดังนั้น การแสดงคาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได 

 

31.การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

เงินอุดหนุนดังกลาวเพ่ือชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดอยางถูกตอง และกิจการตองเปดเผย

ผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีตอรายไดหรือคาใชจายแตละรายการแยกตางหากจากกัน 

 

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

32. การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ( ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) 

หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได ในข้ันแรกกิจการตองนําเงินอุดหนุนที่จายคืนน้ันไป

หักจากรายไดรอการรับรูที่ไดบันทึกไวสําหรับเงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูง

กวายอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู หรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีดังกลาว กิจการตองรับรูสวนเกนิของ

เงินอุดหนุนที่ตองจายคืนน้ันเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที  หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่

เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือลด

รายไดรอการรับรูดวยจํานวนที่ตองจายคืน  นอกจากน้ัน กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น

จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้ันเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที  

33.ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูลคาตามบัญชีใหมของ

สินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

34.นอกเหนอืจากการไดรับเงินอุดหนนุจากรฐับาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับความ

ชวยเหลือจากรฐับาลในรปูแบบอืน่  ซ่ึงไมสามารถวัดมลูคาไดอยางนาเชื่อถอื  และอาจมรีายการคาทีท่ํากับรฐับาล  

ซ่ึงไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกตขิองกิจการ 

35. ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ไดแก ความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่ให

เปลาหรือคําแนะนําทางดานการตลาดและการค้ําประกัน   ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจาก

รายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลที่มีผลตอยอดขายบางสวนของกิจการ 

กรณีดังกลาวกิจการไดรับประโยชนจากความชวยเหลือแตการที่จะแยกการดําเนินการคาตามปกติออกจากความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลอาจไมสามารถกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนได 

36. หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและระยะเวลาของความชวยเหลือนั้น เพ่ือมิใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด 

37. เงินกูที่ไมมีดอกเบ้ียหรือเงินกูที่มีอัตราดอกเบ้ียตํ่าถือเปนความชวยเหลือจากรัฐบาลรูปแบบหนึ่งแตกิจการไม

สามารถกําหนดผลประโยชนที่ไดรับเปนจํานวนเงินหรือคํานวณเปนดอกเบี้ยได 

38. ความชวยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึง  ความชวยเหลือดานสาธารณูปโภคที่รัฐบาล

ใหในรูปของการปรับปรุงระบบขนสงทั่วไปและการปรับปรุงเครือขายการส่ือสาร และการพัฒนาส่ิงอํานวยความ

สะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพ่ือใหทองถิ่นโดยรวมไดใชประโยชนตลอดไป  

การเปดเผยขอมูล 

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี ้

 39.1  นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใชใน 

         การแสดงรายการในงบการเงิน 

 39.2  ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึงความ   

         ชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง  

39.3  เงื่อนไขที่กิจการยังไมไดปฏิบัติและเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนอื่น  ซึ่งเกี่ยวของกับความชวยเหลือ 

        จากรัฐบาลที่กิจการรับรู 
 

การปฏิบัตใินชวงเปล่ียนแปลง 

40.  เม่ือกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกกิจการตองปฏิบัติตามทุกขอ ดังตอไปนี้  
40.1 เปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดไวอยางเหมาะสม  
40.2 ปฏิบัติตามขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

 40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินสําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

                     ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
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    ทางบัญชีและขอผิดพลาด  

40.2.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเฉพาะเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนบางสวนทีก่จิการ

มีสิทธิจะไดรับหรือเงินอุดหนุนที่จะตองจายคืนที่เกิดข้ึนหลังจากมาตรฐานการบญัชฉีบับน้ี

มีผลบังคับใช 

วันถือปฏิบัติ 
41. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  

มกราคม 2555 เปนตนไป 
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แนวปฏบิัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา 

หลักการและเหตุผล 
แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับสิทธิการเชา เนื่องจากใน

ปจจุบันกิจการท่ีมีสิทธิการเชามีการบันทึกบัญชีในลักษณะท่ีแตกตางกัน โดยแสดงสิทธิการเชาเปนสินทรัพย

ถาวร สินทรัพยไมมีตัวตน หรือคาใชจายจายลวงหนา และวัดมูลคาดวยท้ังวิธีราคาทุนและวิธีราคาท่ีตีใหม  

แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

การบัญชีสําหรับสิทธิการเชา 

สิทธิการเชา เปน สิทธิการเชา ไมใชสินทรัพยไมมีตัวตน และไมใชสินทรัพยถาวรแสดงเปน

รายการแยกตางหากในงบดุลดวยราคาทุน หรือในกรณีท่ีเขาเงื่อนไขสามารถจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนใหวัดมูลคาสิทธิการเชาดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

1. การบันทึกบัญชีสิทธิการเชาที่ดิน 

    1.1 สิทธิการเชาที่ดินที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

    ประเด็น 

ในกรณีท่ีกิจการ (“ผูเชา”) ทําสัญญาเชาท่ีดินท่ีไมใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจาก

เจาของท่ีดิน โดยจายเงินเพ่ือใหได สิทธิในการเชา ท่ีดิน หรือเงินลวงหนาคาเชา หรือเงินกินเปลา  

ไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม กิจการจะตองบันทึกเงินท่ีจายดังกลาวอยางไร 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน (“มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 

38”) ยอหนาท่ี 3 กําหนดวา หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินทรัพยไม

มีตัวตนประเภทใดไวโดยเฉพาะแลว กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ ตัวอยางของรายการท่ีไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ไดแก สัญญาเชาท่ีอยู

ภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา (“มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 17”)   ยอหนาท่ี 14  กําหนดวา “การเชาท่ีดินและอาคารตามสัญญาเชา ตองจัดประเภทเปนสัญญา

เชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเชาสําหรับสินทรัพยอ่ืน  

อยางไรก็ตาม ท่ีดินมีลักษณะพิเศษ คือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด หากคาดวา

จะไมตองโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไปใหผู เชา ณ วันส้ินสุดสัญญาเชา ผูเชาจะไมไดรับความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาท่ีดินจะถือเปนสัญญา

เชาดําเนินงาน  ดังนั้น จํานวนเงินท่ีจายเม่ือเขาทําสัญญาเชาหรือการไดสิทธิการเชาซ่ึงเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนาซ่ึงตองตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบของประโยชน

ท่ีไดรับ”   
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แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีผูเชาทําสัญญาเชาท่ีดินท่ีไมใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยจายเงินเพ่ือให

ไดสิทธิในการเชาท่ีดิน หรือเงินลวงหนาคาเชา หรือเงินกินเปลา ไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม กิจการตองไม

บันทึกเงินท่ีจายดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 51 ไม

รวมถึงสัญญาเชาท่ีอยูในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 แตผูเชาตองบันทึกเปนคาเชาจาย

ลวงหนาและใหตัดจายไปตลอดอายุสัญญาเชาตาม มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 เนื่องจากลักษณะของ

ทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินจะมีอายุการใชประโยชนไมมีกําหนด และหากไมคาดวาจะโอนกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดินไป

ใหแกผูเชาเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเชา อีกท้ังผูเชามิไดรับการโอนสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทน

ท้ังหมดของทรัพยสินท่ีครอบครองอยู กิจการจึงตองจัดประเภทสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

และเนื่องจากสัญญาเชาท่ีดินท่ีไมถือเปนสัญญาเชาการเงิน สิทธิการเชาท่ีดินก็ไมถือเปนสินทรัพยถาวรตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (“มาตรฐานการบัญชี  ฉบับ

ท่ี 16”) เนื่องจากความเสี่ยงและผลตอบแทนในที่ดินดังกลาวยังมิไดโอนมายังผูเชา   

นอกจากนี้  ไม มีมาตรฐานการบัญชี ท่ีอนุญาตใหแสดงมูลค า สิทธิการเช าหรือ 

คาเชาจายลวงหนาท่ีไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในมูลคายุติธรรม ผูเชาจึงไมสามารถ 

ตีราคาสิทธิการเชาได แตผูเชาตองประเมินการดอยคาของสิทธิการเชาเม่ือมีขอบงช้ีท่ีอาจทําใหเกิดการดอยคา

ทุกรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

1.2 การบันทึกบัญชีสิทธิการเชาที่ดินที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ประเด็น 

ผู เช าสามารถบัน ทึกบัญชี สิทธิการเช า ท่ีดิน เปนอสังหา ริมทรัพย เ พ่ือการลงทุน 

และวัดมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวดวยวิธีมูลคายุติธรรมไดหรือไม  

มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ยอหนาท่ี 5 กําหนดวา 

“อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร หรือท้ัง

ท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพ่ือหาประโยชนจาก

รายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง  ท้ังนี้ ไมไดมีไวเพ่ือ 1) ใชในการ

ผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ 2) ขายตามปกติธุรกิจ” 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ยอหนาท่ี 6 กําหนดไว

วา “สินทรัพย ท่ีถือครองโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและบันทึกบัญชีเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดเม่ือ และเฉพาะเม่ือสินทรัพยดังกลาวเขานิยามของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนและผูเชาตองใชวิธีมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาสินทรัพยนั้น”  

แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 

เม่ือมาตรฐานการบัญชีของไทย เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มีการประกาศใช ผู

เชาอาจบันทึกสิทธิการเชาท่ีดินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดในกรณีท่ีเขา

เงื่อนไขตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกลาว และตองแสดงมูลคาสิทธิการเชาท่ีถือเปนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนดวยวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น  
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อยางไรก็ดี แมวาสิทธิการเชาท่ีดินจะเขาเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุน แตกิจการสามารถเลือกท่ีจะไมจัดประเภทสิทธิการเชาท่ีดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนก็ได แตตองบันทึกบัญชีสิทธิการเชาดังกลาวเปนคาใชจายจายลวงหนาและแสดงมูลคาดวยราคาทุน 

 

2. การบันทึกบัญชีอาคารบนที่ดินเชา  

 2.1 สิทธิการเชาอาคารที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 ประเด็น 

   ในกรณีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาวกําหนดใหผูเชาจะตองสรางอาคารบนท่ีดินเชาและยกให

เปนกรรมสิทธ์ิของเจาของท่ีดินเม่ือสรางเสร็จหรือเม่ือส้ินสุดสัญญา ซ่ึงคากอสรางอาคารถือเปนสวนหนึ่งของ

คาตอบแทนจากการใชประโยชนบนท่ีดินและอาคารหรือคาเชา ผูเชาจะตองพิจารณาสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา หรือไม หรือสามารถบันทึกอาคาร

ดังกลาวเปนสินทรัพยถาวรไดทุกกรณี   

แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีสัญญาเชาท่ีดินกําหนดใหผูเชาตองจายเงินสรางอาคารและโอนกรรมสิทธ์ิใน

อาคารใหเปนของเจาของท่ีดิน ไมวาจะโอนเม่ือสรางเสร็จ หรือโอนเม่ือส้ินสุดสัญญาก็ตาม ผูเชา 

ไมสามารถบันทึกคากอสรางอาคารเปนสินทรัพยถาวรไดทันทีทุกกรณี แตตองพิจารณาวา สัญญาเชาท่ีดินและ

อาคารเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ตามท่ี มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 กําหนดไว   

ถาสัญญาเชาท่ีดินและอาคารเปนสัญญาเดียวกัน กิจการตองแยกองคประกอบของสัญญา

เชาท่ีดินและสัญญาเชาอาคารออกจากกันตามมูลคายุติธรรมของการเชาสินทรัพยแตละประเภท ซ่ึงโดยปกติ

สัญญาเชาท่ีดินท่ีกําหนดใหผูเชาสรางอาคารบนท่ีดินเชาและยกใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของท่ีดินเม่ือสราง

เสร็จหรือเม่ือส้ินสุดสัญญาและมีอายุสัญญาเชาส้ันกวาอายุการใชงานของอาคารจะมีอัตราคาเชาต่ํากวาราคา

ตลาด เนื่องจากคาเชาท่ีดินบางสวนไดแฝงอยูในคากอสรางอาคารซ่ึงผูเชาตองจายแลว  ดังนั้น ผูเชาจึงตอง

แยกสวนประกอบของสัญญาเชาท่ีดินและสัญญาเชาอาคารออกจากกันตามอัตราคาเชาตลาด แลวจึงพิจารณา

จัดประเภทของสัญญาเชาท่ีดินและสัญญาเชาอาคารใหถูกตองตาม มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17 

หากผูเชามีหลักฐานท่ีเช่ือถือไดวาอายุสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใชประโยชนสวนใหญ

ของอาคาร ถือวาเขาเงื่อนไขเปนสัญญาเชาการเงิน ผูเชาสามารถบันทึกอาคารนั้น เปนสินทรัพยถาวรไดดวย

จํานวนเทากับตนทุนคากอสรางสุทธิจากมูลคาท่ีปนสวนใหเปนคาเชาท่ีดิน  และสามารถตีราคาอาคารนั้นได

ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับตนทุนคากอสรางท่ี

ปนสวนไปเปนคาเชาท่ีดิน ใหผูเชาบันทึกไวเปนคาเชาจายลวงหนาและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชา 

โดยไมสามารถตีราคาได 

หากอายุสัญญาเชาไมไดครอบคลุมอายุการใชประโยชนสวนใหญของอาคาร และในสัญญา

เชาระยะยาวของอาคารระบุใหมีการปรับคาเชาขึ้นตามอัตราตลาดไดเปนระยะ ๆ ถาหากไมคาดหมายวาจะมี

การโอนกรรมสิทธ์ิของอาคาร หรือถามีการปรับปรุงอัตราคาเชาตามอัตราตลาดไดเปนระยะ ๆ โดยผูใหเชา

ยังคงเปนผูรับภาระสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดในการเปนเจาของทรัพยสิน สัญญาเชา

นั้น จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  กิจการตองบันทึกตนทุนคากอสรางอาคารเปนคาใชจายจายลวงหนาและตัด

จําหนายไปตลอดอายุการเชาท่ีดิน และไมสามารถแสดงดวยมูลคายุติธรรมได 
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 2.2 สิทธิการเชาอาคารที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 ประเด็น 

ผู เชาสามารถบันทึกบัญชีสิทธิการเชาอาคารเปนอสังหาริมทรัพย เ พ่ือการลงทุน 

และวัดมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวดวยวิธีมูลคายุติธรรมไดหรือไม  

แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 

เม่ือมาตรฐานการบัญชีของไทย เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มีการประกาศใช ผู

เชาอาจบันทึกอาคารภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนได ในกรณีท่ีเขาเงื่อนไข

ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  โดยตองวัดมูลคาสิทธิการเชาท่ีถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามที่มาตรฐานการบัญชีดังกลาวกําหนดไวอยางเครงครัด  สําหรับอาคารภายใต

สัญญาเชาการเงินท่ีถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ผูเชาสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีมูลคายุติธรรมก็ได 

อยางไรก็ดี แมวาสิทธิการเชาอาคารจะเขาเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน แตกิจการสามารถเลือกท่ีจะไมจัดประเภทสิทธิการเชาอาคารดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนก็ได แตตองบันทึกบัญชีสิทธิการเชาดังกลาวเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และตองถือปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 16 

 

3. การตีราคาอาคาร 

ประเด็น 

ในกรณี ท่ีกิจการตองการแสดงมูลคาของอาคารดวยราคาท่ีตีใหม ไมวาอาคารนั้น 

จะตั้งอยูบนท่ีดินเชาหรือท่ีดินท่ีกิจการเปนเจาของ และไมวาอาคารนั้นจะถือเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  กิจการมีอิสระในการเลือกใชวิธีการประเมินราคาใดก็ได ใชหรือไม  และหาก

กิจการเลือกใชวิธีรายได (income approach) ในการประเมินราคาอาคารซึ่งอาจมีองคประกอบอื่นท่ีมาตรฐาน

การบัญชีไมอนุญาตใหบันทึกบัญชีไดรวมอยูดวย เชน เคร่ืองหมายการคา หรือความสามารถของผูบริหาร  

ดังนั้น ในกรณีท่ีกิจการไมสามารถแยกมูลคาของสิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีไม

อนุญาตใหตีราคาขึ้นหรือบันทึกบัญชี ออกจากมูลคาของอาคารไดอยางนาเช่ือถือ กิจการสามารถใช income 

approach ในการตีราคาอาคารไดหรือไม  

มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 16 ยอหนาท่ี 29 “กิจการสามารถเลือกใชนโยบายบัญชีโดยใช

วิธีราคาทุนท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 30 หรือวิธีการตีราคาใหมตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 31 ท้ังนี้ กิจการ

ตองใชนโยบายบัญชีเดียวกันสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 16 ยอหนาท่ี 31 กลาวถึงวิธีการตีราคาใหมไววา “ภายหลัง

จากการรับรูรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เปนสินทรัพย หากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณนั้นสามารถวัด

มูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองแสดงรายการดังกลาวดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงคือมูลคายุติธรรม ณ 

วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสมท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง การตีราคา

ใหมตองทําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหแนใจวา มูลคาตามบัญชีจะไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีในงบดุล

อยางมีสาระสําคัญ” 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 16 ยอหนาท่ี 32 “ตามปกติมูลคายุติธรรมของท่ีดินและ

อาคารจะกําหนดจากหลักฐานท่ีอางอิงจากตลาด การประเมินราคาโดยปกติจะดําเนินการโดยผูประกอบ

วิชาชีพการประเมินราคา มูลคายุติธรรมของโรงงานและอุปกรณตามปกติแลวไดแกราคาตลาดท่ีไดจากการ

ประเมินราคา” 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 16 ยอหนาท่ี 33 “หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมสามารถ

กําหนดจากหลักฐานท่ีอางอิงจากตลาดไดเนื่องจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณนั้น มีลักษณะพิเศษเปน

การเฉพาะและโดยปกติแทบจะไมมีการซ้ือขายกันในตลาดนอกจากเปนสวนหนึ่งของการขายพรอมกับกิจการ

ท่ีดําเนินอยู กรณีเชนนี้ กิจการอาจจําเปนตองประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีรายไดหรือวิธีตนทุนเปล่ียน

แทนหักคาเส่ือมราคาสะสม” 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 51 ยอหนาท่ี 63 กําหนดวา “กิจการตองไมรับรูรายการท่ี

กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ช่ือผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ช่ือส่ิงพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นท่ีโดย

เนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน” 

 

แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีกิจการตองการแสดงมูลคาของอาคารดวยราคาท่ีตีใหม ไมวาอาคารนั้นจะอยูบน

ท่ีดินเชาหรือท่ีดินท่ีกิจการเปนเจาของ และไมวาอาคารนั้นจะถือเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองใชวิธีราคาตลาดท่ีกําหนดโดยผูประเมินราคาอิสระเปนลําดับแรก  

อยางไรก็ดี หากกิจการมีหลักฐานท่ีพิสูจนไดวา ไมสามารถหาราคาตลาดของสินทรัพยได เนื่องจากสินทรัพยมี

ลักษณะเฉพาะและแทบจะไมมีการซ้ือขายกันนอกจากเปนการขายพรอมกับกิจการท่ีดําเนินอยู กิจการอาจใช

วิธีราคาเปล่ียนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสมหรือวิธีรายได (income approach) 

อยางไรก็ดี การประเมินราคาโดยใชวิธี income approach ราคาประเมินท่ีไดมาอาจมี

องคประกอบของสินทรัพยประเภทอื่ น ซ่ึงมาตรฐานการบัญ ชีไม อนุญาตให รับ รู ร ายการหรือ 

ตีราคาขึ้นรวมอยูดวย เชน เคร่ืองหมายการคา รายชื่อลูกคา หรือความสามารถของผูบริหาร ซ่ึงถือเปน

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในท่ี มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 51 ไมอนุญาตใหรับรูรายการ  ดังนั้น 

กิจการท่ีเลือกประเมินราคาโดยใชวิธี income approach ตองสามารถแยกมูลคาของอาคารออกจากมูลคาของ

สินทรัพยท่ีมาตรฐานการบัญชีไมอนุญาตใหรับรูรายการไดอยางนาเช่ือถือ หากกิจการไมสามารถกระทําได 

กิจการตองใชวิธีราคาเปล่ียนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสม  และในกรณีท่ีกิจการท่ีเลือกประเมินราคาโดยใชวิธี 

income approach กิจการตองประเมินราคาใหมโดยสมํ่าเสมอทุก 3-5 ป  

วันถือปฏิบัติ 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชทันที เนื่องจากเปนการตีความมาตรฐานการ

บัญชีท่ีมีอยูเดิมโดยไมไดมีขอกําหนดทางการบัญชีใหม  
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แนวปฏบิัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคมุเดยีวกนั 

 

หลักการและเหตุผล 

 แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดวิธีการรายงานทางการเงินเม่ือมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน เนื่องจากในปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (“IFRS”) ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงจนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 ยังไมมีขอกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน ทําใหกิจการท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมีการบันทึกบัญชีในลักษณะ

ท่ีแตกตางกัน  แนวปฏิบัติมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

ความหมายของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

ยอหนาท่ี 10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ

รวมธุรกิจ กลาวถึงการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังตอไปนี้  

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจท้ังหมดท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ท้ังกอนและหลังการรวม

ธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมช่ัวคราว
1
 

 

กลุมบุคคลท่ีเปนกลุมเดียวกันแลวมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหนึ่งจากขอตกลงตามสัญญาใน

การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ โดยท่ี

อํานาจนั้นไมไดเปนการควบคุมช่ัวคราว ถือวากลุมบุคคลนั้นสามารถควบคุมกิจการได การรวมธุรกิจ

ภายใตกลุมบุคคลลักษณะนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ  กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีกระทําการรวมกันภายใต

ขอตกลงตามสัญญา และบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นไมตองจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี  ดังนั้น สําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน จึงไม

จําเปนตองมีงบการเงินรวมท่ีรวมกิจการท่ีถูกควบคุมท้ังหมดเขาไวเปนสวนหนึ่ง สวนไดเสียของผูถือ

หุนสวนนอยของแตละกิจการท่ีมารวมกันท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจ ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณาวา

การรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม ในทํานองเดียวกันการท่ีกิจการหนึ่ง

ท่ีนํามารวมธุรกิจเปนบริษัทยอยท่ีมิไดนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการตามมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ไมไดเปน

ปจจัยในการพิจารณาวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเชนเดียวกัน 

 

                                                        
1 การควบคุมชั่วคราว หมายถึง การท่ีบริษัทใหญซื้อหรือไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมีความตั้งใจท่ีจะจําหนายเงิน

ลงทุนดังกลาวออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน ท้ังนี้ บริษัทใหญตองมีหลักฐานท่ียืนยันความตั้งใจดังกลาว 
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คํานิยามการควบคุมเดียวกัน (Common control) 

ความหมายของคําวาการควบคุม (Control) ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยอหนาท่ี 4 หมายถึง “อํานาจในการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือใหไดรับซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการ

นั้น” ตามคําจํากัดความขางตนจําเปนตองพิจารณาถึงความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม และไมได

จํากัดเฉพาะการควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่งเทานั้น กลาวคือ การควบคุมขึ้นอยูกับบุคคลหนึ่ง หรือกลุม

บุคคลซ่ึงมีการกระทํารวมกัน (ภายใตขอตกลงตามสัญญา) นอกจากนั้น ความหมายของคําวาการควบคุม

มีอยูโดยไมจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยในกิจการนั้น 

 

การพิจารณาวากิจการตาง ๆ อยูภายใตการควบคุมเดียวกันเม่ือความเปนเจาของสวนใหญ (มากกวาคร่ึง) 

รวมกันโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ใหพิจารณาจากสถานการณดังตอไปนี้ 

ก. บุคคลหรือกิจการ ถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ 

ข. สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ โดยสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิด  (Close members of the family of an individual) หมายถึง สมาชิกใน

ครอบครัวของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกันท่ีคาดวาอาจมีอิทธิพลตอ หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคล

นั้นท่ีเก่ียวของกัน ท้ังนี้ ตัวอยางของสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด ไดแก รายการตามขอ (1) – (3) 

ท้ังนี้ใหรวมถึงขอ (4) และ (5) ดวย 

(1)  สามีภรรยาและบุตรของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน  

(2)  บุตรของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน  

(3)  บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน หรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ี

เก่ียวของกัน  

(4)  บิดา มารดาของบคุคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน หรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน 

(5)  พ่ีนองของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน เวนแตพิสูจนไดวาไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจตอกัน 

ค. กลุมของผูถือหุนท่ีถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงรวมกันมากกวารอยละ 50 ในแตละกิจการและในเวลา

เดียวกันจะตองมีหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับขอตกลงท่ีจะออกเสียงสวนใหญในแตละ

กิจการท่ีพรอมเพรียงกัน 

 

นอกจากนั้น การพิจารณาเร่ืองการควบคุมอาจตองดูหลักฐานประกอบอยางอ่ืนนอกจากการถือหุนท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงมากกวารอยละ 50 ซ่ึงใหเปนไปตามคํานิยามซ่ึงกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

แนวปฏิบัตินี้ถือวา การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันนั้นไมมีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจาก

ความเส่ียงและประโยชนท่ีมีตอบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสูงสุด ไมมี

การเปล่ียนแปลงจากการรวมธุรกิจ  ดังนั้น การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ให

ปฏิบัติดังนี้ 

• กรณีท่ีกิจการสองกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันมีการซ้ือสวนไดเสียระหวางกันจนถึง

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

อยางมีนัยสําคัญ หรือจนถึงระดับท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน 

ใหปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) โดยผูซ้ือตอง

รับรูสินทรัพย และหนี้สินของกิจการท่ีถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

• กรณีท่ีกิจการสองกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันมีการซ้ือสวนไดเสียระหวางกันไมถึงระดบั

ท่ีมีอิทธิพลอยางเปนนัยสําคัญ หรือ ไมถึงระดับท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงาน ใหกิจการบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน
2
  

 

การรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเมื่อเร่ิมแรก 

1. การใชวิธีปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) ของ

กิจการท่ีถูกนํามารวม ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการท่ีถูกนํามารวมดวยมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวมเฉพาะสัดสวนท่ีเคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงก็คือมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีนํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมกิจการกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน สําหรับสัดสวนท่ีมีการซ้ือจากสวนของผูถือหุนสวนนอยจะไมครอบคลุมโดยแนวปฏิบัติ

ฉบับนี้  นอกจากนี้ ผูซ้ือตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ัง

กอนของผูท่ีมีอํานาจสูงสุดและรับรูสวนของผูถือหุนสวนนอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมของกลุม

กิจการดวย  การรับรูรายการภายหลังสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ังกอนของผูท่ี

มีอํานาจสูงสุดใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ ซ่ึงผูซ้ือจะตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือทดสอบบอยคร้ังขึ้นถามี

เหตุการณหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณท่ีเปนขอบงช้ีของการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

 

                                                        
2 วิธีราคาทุน หมายถึง วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซึ่งรับรูรายการดวยราคาทุน โดยผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุน

เม่ือผูลงทุนไดรับการปนสวนรายไดจากกําไรสะสมของกิจการท่ีถูกลงทุนหลังจากวันท่ีไดลงทุนในกิจการนั้น  ท้ังนี้ การปน

สวนรายไดท่ีไดรับในสวนท่ีเกินกวากําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน ซึ่งจะรับรูรายการโดยการลดราคาทุนของ

เงินลงทุนนั้น 
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2. ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ผูซ้ือตองไมรับรูสวนตางระหวางตนทุนการรวม

ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

เปนสินทรัพยหรือรายได แตใหรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ 

 

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีใหไป หนี้สิน

ท่ีเกิดขึ้นหรือรับมาและตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ือ (เชน เงินท่ีจายซ้ือ การออกหุน หรือการแลกเปล่ียน

สินทรัพยหรือหุน) ณ วันท่ีมีการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการควบคุม 

 

สวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตาม

บัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม 

สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม ใหแสดงเปนรายการหนึ่งในสวนของผูถือหุน โดยทําตามลําดับดังนี้ 

1) หากกิจการท่ีถูกนํามารวมมีรายการกําไรหรือขาดทุนท่ีไมผานงบกําไรขาดทุน (รายการกําไรหรือ

ขาดทุนท่ีบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม หรือ

กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผื่อขาย สวนเกินทุนจากการแปลงคางบการเงิน 

เปนตน  งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตองแสดงรายการดังกลาว (สวนเกินทุนฯ และกําไร

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นฯ) ในสวนของเจาของเสมือนหนึ่งวามีการรวมธุรกิจมาตั้งแตตน 

2) หากยังคงมีสวนตางเหลืออยู ใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปนรายการ 
“สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” และใหตัดรายการนี้ออกเม่ือขายเงิน

ลงทุนดังกลาวออกไป 

 

คาใชจายที่เก่ียวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

คาใชจายท่ีเก่ียวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายใหนักบัญชี 

ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูประเมินราคาทรัพยสิน และท่ีปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ คาธรรมเนียมในการจด

ทะเบียน รายจายในการจัดเตรียมขอมูลใหแกผูถือหุน เงินเดือนและคาใชจายบุคลากรท่ีทําใหการรวม

ธุรกิจสําเร็จลง รวมถึงตนทุนตาง ๆ หรือผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการรวมการดําเนินงานของกิจการท่ีนํามา

รวมกันไมถือเปนตนทุนในการรวมธุรกิจ แตใหรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 

 

งบกําไรขาดทุนรวมในงวดที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันตั้งแตวันท่ีเสนองบ

การเงินลาสุด (รวมถึงงวดท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ) หรือตั้งแตวันท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา โดยไมคํานึงถึงวันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน  นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนรวมตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนของสวนของผูถือหุนสวน

นอยท่ีบันทึกในงบการเงินรวมของผูมีอํานาจควบคุม 
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การจัดทํางบการเงินรวม 

การทํางบการเงินรวมภายหลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วันถือปฏิบัติ 

ประกาศฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
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ภาคผนวกแนวปฏบิัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกนั 

 

ตัวอยาง 

ตัวอยางนี้แสดงประกอบเพื่อความเขาใจในหลักวิธีปฏิบัติ ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ 

ตัวอยางนี้ไดจัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี้ 

 (ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 (ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ังกอน 

 (ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธีมูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวิธีรวมสวนไดเสีย 

 (ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม 

 (จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสีย

   ของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

 

(ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
ตัวอยางท่ี 1 

  กอนการรวมธุรกิจ    หลังการรวมธุรกิจ 

  

 

         51%                        51%                                                          51% 

 

 

                                        51%                                                          51% 

 

 

                                                                                                             51% 

 

 

 

 นาย ก ถือหุน A อยูท่ี 51% และ นาย ก มีอํานาจในการควบคุม B โดยถือหุนผาน บริษัท X ใน

สัดสวนการถือหุน 51% ดังนัน้ กอนการรวมธุรกิจ A และ B อยูภายใตการควบคุมสูงสุดโดย นาย ก 

 หลังการรวมธุรกิจ นาย ก ก็ยังคงมีอํานาจการควบคุมท้ัง A และ B โดยการถือหุนผานบริษัท X 

ดวยสัดสวน 51%การรวมธุรกิจในลักษณะนีถื้อวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

นาย ก 

บ. X 

B 

A 

บ. X  

นาย ก 

B 

นาย ก 

A 
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ตัวอยางท่ี 2 
กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 

 

  

90 %               10%                             80%                 20%                        85%                  15% 

 

 

 

 

 

  

 

 กอนการรวมธุรกิจ P เปนผูถือหุนใหญของบริษัท S1 ในสัดสวน 90% และมีผูถือหุน A ถือหุนใน

บริษัท S1 ในสัดสวน 10% นอกจากนั้น P ยังเปนผูถือหุนใหญของบริษัท S2 ในสัดสวน 80% และมีผูถือ

หุน B ถือหุนในบริษัท S2 ในสัดสวน 20% บริษัท P ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ มีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงาน 
 หลังการรวมธุรกิจ ผูถือหุนของบริษัท S1 ไดขาย บริษัท S1 ใหกับบริษัท S2 การรวมธุรกิจใน

ลักษณะนี้จะถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ท้ังสัดสวนท่ีขาย 90% ของบริษัท S1 และ

สัดสวนอีก 10% ซ่ึงเปนสัดสวนท่ี A ถืออยูเดิมซ่ึงเกิดจากการซื้อธุรกิจจากผูถือหุนสวนนอย กิจการตองใช

วิธีการทางบัญชีเสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests)  

P A 

S1 

P B 

S1 

S2 

P B 

S2 
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ตัวอยางท่ี 3 

   กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 

  

 

      20%                             80%        80%                             20%             60%                             40% 

 

 

                                                                                                                                           100% 

 

 

 

 

  กอนการรวมธุรกิจ บริษัท A มีผูถือหุน คือ บริษัท X และ Y ซ่ึงมีสัดสวนการถือหุน 20% 

และ 80% ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัท X และ Y ก็เปนผูถือหุนของบริษัท B โดยมีสัดสวนการถือหุนใน

บริษัท B เปน 80% และ 20% ตามลําดับโดยท่ีท้ัง บริษัท X และ Y ไมมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 

  หลังการรวมธุรกิจ ท้ังบริษัท X และ Y เปนผูถือหุนของบริษัท A โดยมีสัดสวนการถือหุน 

60% และ 40% ตามลําดับ และใหบริษัท A ถือหุนในบริษัท B 100% 
  การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ถึงแมวาท้ัง

กอนและหลังการรวมธุรกิจท้ังบริษัท X และ Y จะเปนผูถือหุนในบริษัท A และ B แตอํานาจในการควบคุม

ของบริษัท A กอนการรวมธุรกิจจะเปน บริษัท Y และอํานาจในการควบคุม บริษัท B จะเปน บริษัท X 

ในขณะท่ีหลังการรวมธุรกิจ บริษัท X มีอํานาจในการควบคุมท้ังในบริษัท A และ B 

X Y 

A 

X Y 

B

X Y 

A 

B 
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ตัวอยางท่ี 4 

 

กอนการรวมธุรกิจ 

 

    

    25%           25%                            25%          25%          25%          25%                                25%           25% 

 

 

 

 

 

 

 

หลังการรวมธุรกิจ 
 

 

                                  13%                25%                       12%                      25%          25% 

 

                                                                                          100% 

 

 

 

 

 

 

 นาย ก นาย ข นาย ค บริษัท X และ บริษัท Y ไมมีความสัมพันธในลักษณะของบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกันแตอยางใด 
 กอนการรวมธุรกิจ 

• บริษัท A มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดวย  

นาย ก บริษัท X นาย ข และ บริษัท Y 

• บริษัท B มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดวย 

บริษัท X นาย ข บริษัท Y และนาย ค 

 หลังการรวมธุรกิจ นาย ข บริษัท X  และบริษัท Y ยังคงมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท A และ B 

25% ในขณะท่ี นาย ก และ นาย ค มีสัดสวนการถือหุนลดลงเปน 13% และ 12% ตามลําดับ 

นาย ก บ. X นาย ข บ. Y 

A  

บ .X  นาย ข บ. Y นาย ค 

B  

นาย ก  นาย ข บ. X บ. Y 

A  

นาย ค 

B  
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 การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตเดียวกัน แมวาท้ังกอนและหลังการ

รวมธุรกิจ กลุมบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y มีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานในบริษัท A และ B เนื่องจากบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y ไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

 อยางไรก็ดี หาก นาย ข บริษัท X และบริษัท Y เปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หรือมีสัญญา

ท่ีจะออกเสียงไปในทํานองเดียวกันก็ถือวาการรวมธุรกิจในลักษณะดังกลาวเปนการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
 
(ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งกอน 
ตัวอยางท่ี 5 ตัวอยางกรณีผูซ้ือขายตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจใน

คร้ังกอน เชน 

• ในกรณีท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีอํานาจการควบคุมสูงสุด (“กิจการ A”) ไดมาซ่ึง

กิจการท่ีถูกควบคุมอีกแหงหนึ่ง (“กิจการ B”) และมีคาความนิยมเกิดขึ้น ณ วันท่ี

ไดมาซ่ึงธุรกิจนั้น ตอมาในภายหลังอีกกิจการหนึ่ง (“กิจการ C”) ท่ีอยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันของบุคคล หรือกลุมบุคคลเดียวกันนี้ ไดมาซ่ึงกิจการ B ในการจัดทํา

งบการเงินรวมของกิจการ C ตองแสดงคาความนิยมเร่ิมตน ดวยมูลคาเดียวกันกับ

วันท่ีกิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B และ พิจารณาการดอยคาของคาความนิยม ดังกลาว

เนื่องจากโดยเนื้อหาสาระของรายการแลวท้ังกลุมกิจการยังคงเดิม ไมวางบการเงิน

ของกิจการ A จะแสดงเปนไปตามภาพกอนการรวมธุรกิจ หรือหลังการรวมธุรกิจ 

• ในกรณีท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีรวมกัน ไดมีการรวมกิจการหรือธุรกิจซ่ึงแตเดิมไดมาจาก

บุคคลอ่ืนไวในงบการเงินรวม โดยกิจการหรือธุรกิจซ่ึงแตเดิมไดมาจากบุคคลอื่นตอง

นํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดกิจการหรือธุรกิจมาคร้ังกอน โดยใชมูลคาท่ี

ไดมา ณ วันท่ีไดกิจการมาในคร้ังกอนนั้น 
 

ตัวอยางท่ี 6 การคํานวณและการแสดงรายการ 

 กิจการ A เปนบริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ซ่ึงถือหุน 100% ในกิจการ C ซ่ึงเปน

บริษัทท่ีประกอบกิจการในไทย 
 ณ. 31 ธ.ค. 2540 กิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B ซ่ึงประกอบกิจการในไทย โดยการถือหุน 

100% กิจการ A ซ้ือกิจการ B จากบุคคลอ่ืนดวยราคา 18 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ

ท่ีสามารถระบุได ณ วันนั้น  
15 ลานบาท และมีคาความนิยมเกิดขึ้น 3 ลานบาท ณ วันท่ีไดมาซ่ึงธุรกิจนั้น สมมติวากิจการ A มี

นโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 20 ป 
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 กิจการ A ตองการจะนําหุนของกิจการ C เสนอขายตอประชาชนและนําไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคาดวาจะยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในป 2550 โดยได

ดําเนินการดังนี้ 
  ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ C ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B 

โดยการชําระเงินสด 120 ลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ B มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 60 

ลานบาท และมีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A 100 ลานบาท 

           กอนการรวมธุรกิจ          หลังการรวมธุรกิจ      ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน 
 

 

                                                                                                                                40%       60%              

                                                                                     100%                                                                                                          

100%  

 

                                                                                                 100%                     100% 

 

 

 

 

งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A 

      งบการเงินรวมของกิจการ C 

 

ในการจัดทํางบการเงนิรวมของกจิการ C 

• ตองแสดงคาความนิยมดวยมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2549 ท่ีกิจการ A แสดงในงบ

การเงินรวม ซ่ึงก็คือ 1.65 ลานบาท (3,000,000/20 ป*ระยะเวลาตัดจําหนายคงเหลือ 

11ป = 1,650,000 บาท)  ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ C ของรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป กิจการไมตองมีการตัด

จําหนายคาความนิยม แตตองมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือ

ทดสอบบอยถ่ีคร้ังขึ้นถามีขอบงช้ีการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การ

ดอยคาของสินทรัพย 

• มูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการ B แสดงดวยมูลคา 100 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A 

100% 

A 

C B 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

ประชาชน 
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• สวนตางท่ีเกิดขึ้น 20 ลานบาท (ราคาจายซ้ือ – มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบ

การเงินรวมของกิจการ A) ท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนของรายการใดซึ่งก็คือ สวนตางท่ี

เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  ดงันัน้ กิจการ C ตองไมรับรูสวนตาง

ดังกลาวเปนสินทรัพย แตใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปน

รายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” 
 เนื่องจากหากพิจารณารายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันขางตน โดยเนื้อหาสาระ

ของรายการยังคงเดิม คือ งบการเงินของกิจการ A ก็ยังคงตองรวมงบการเงินของท้ังกิจการ B และ กิจการ 

C ท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน และกิจการ C ท่ีเสมือนกับวาเปนตัวแทนของ

กิจการ A ในการควบคุมกิจการ B ดังนั้น งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A ยังคงเดิมเสมือนกับวาไมมีการ

รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเกิดขึ้น 
 
(ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธีมูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวาเปนวิธีรวมสวนไดเสีย (similar to 
pooling of interests)  
ตัวอยางท่ี 7 
 กิจการ ก มีบริษัทยอย คือ กิจการ ข และ ค โดยส้ินป 2545 กิจการ ก จายซ้ือ กิจการ ข ดวย

ราคา 18,000 ลานบาท ซ่ึงกิจการ ก รับรูคาความนิยม 3,000 ลานบาท และมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของกิจการ ข ณ วันท่ีกิจการ ก ไดกิจการ ข มา มีจํานวนเงิน 15,000 ลานบาท 

(ซ่ึงสมมติวา มูลคายุติธรรมใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีและนโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 10 ป) 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ค ไดถือหุนใน กิจการ ข 100% โดยการออกหุนให กิจการ ก 

10,000 หุน (par value = 1) โดยมูลคายุติธรรมของหุนของกิจการ ค ใกลเคียงกับมูลคาท่ีตราไว (par 

value) 
 

 กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 
 

 

       100%                                                                                                                        100% 

                                                 100%  

 

 

                                                                                                                                        100% 

 

 

 

 

                 งบการเงินรวมของกิจการ ค 

ก 

ข 

ค 

ก 

ค ข 
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งบกําไรขาดทุน ของกิจการ ค และกิจการ ข สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 กิจการ ค กิจการ ข 

รายได 2,000 40,000 

ตนทุนขายและคาใชจายอ่ืน 6,000 20,000 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (4,000) 20,000 

 

งบดุลของกิจการ ค และ กิจการ ข ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 กิจการ ค 
(กอนออกหุน) 

กิจการ ค 
(หลังออกหุน) 

กิจการ ข 

เงินลงทุนใน บ.ยอย - 10,000 - 

สินทรัพยอ่ืน 5,000 5,000 100,000 

สินทรัพยรวม 5,000 15,000 100,000 

    

หุนท่ีออกแลวชําระแลว 10,000 20,000 10,000 

สวนเกินทุน - - - 

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (5,000) (5,000) 90,000 

รวมสวนของผูถือหุน 5,000 15,000 100,000 

 

การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
(1) Dr. Capital ของ ข      10,000 

 Cr. เงินลงทุน ใน ข      10,000 

(2) Dr. คาความนิยม        3,000 

 Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน   3,000 

(3) Dr. กําไรสะสมตนงวด        1,200 

 Cr. คาความนิยม       1,200 

(4) Dr. กําไรสะสมตนงวด      70.000 
 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย   20,000 
 Cr. กําไรสะสมปลายงวด     90,000 

หมายเหตุ 
 รายการ (2) และ (3) เปนการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากกิจการ ก ซ้ือกิจการ ข เม่ือ

เร่ิมแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก 

คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับท่ีบันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนท่ีจะเกิด
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การรวมธุรกิจ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ 

รวมธุรกิจ กําหนดใหไมตองมีการตัดจําหนายคาความนิยมตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวันท่ี 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป) นอกจากนี้ กิจการ ค จะตองพิจารณาวา คาความนิยมท่ีได

รับมานั้น เกิดการดอยคาหรือไม ซ่ึงตามตัวอยางนี้สมมติวาไมเกิดการดอยคา 
กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

กิจการ ค

Cost method

งบกําไรขาดทุน

รายได             2,000     40,000           42,000

ตนทุนขายและคาใชจายอื่น             6,000     20,000           26,000

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (4)   20,000           20,000

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ

บริษัทใหญ)

(4,000)     20,000 -           4,000

กําไรสะสม

กําไรสะสมตนงวด 1/1/50 (1,000) 70,000     (3) 1,200    -           2,200

 (4) 70,000  

บวก: กําไร /(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน

ของบริษัทใหญ) (4,000) 20,000    

-           4,000

กําไรสะสมตนงวด 31/12/50 (5,000) 90,000    -           6,200

งบดุล

คาความนิยม  (2)     3,000  (3)     1,200             1,800

เงินลงทุนใน กิจการ ข           10,000  (1)   10,000                   -   

สินทรัพยอื่น             5,000   100,000         105,000

สินทรัพยรวม           15,000   100,000         106,800

หุนที่ออกและชําระแลว           20,000     10,000  (1)   10,000           20,000

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน

                  -    (2)     3,000             3,000

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (5,000)     90,000 -           6,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (4)   90,000           90,000

รวมสวนอื่นของผูถือหุน           15,000   100,000         106,800

Dr. Cr.

กิจการ ข ConsolidatedAdjustment
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ขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ในกรณีท่ีกิจการปรับปรุงงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบยอนหลัง กิจการตองปรับปรุง

รายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนท่ีนํามา

เปรียบเทียบ หรือตั้งแตวันแรกท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 

แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา สําหรับตัวอยางนี้ วันแรกท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยูภายใต

การควบคุมเดียวกันคือ 31 ธ.ค. 2545 และวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ

คือ  1  ม .ค .  2549 ดั งนั้ น  วันตน งวดในงบการเ งิ น ง วดกอน ท่ีนํ าม า เป รียบ เ ทียบ  

จึงเปนระยะเวลาท่ีส้ันกวา กิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแต 1 

ม.ค. 2549  
 

 การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
(1) Dr. เงินลงทุนใน ข      10,000 

 Cr. สวนเกินทุน (Capital ของ ก ท่ีออกในป 2550)   10,000 

 (2) Dr. คาความนิยม       3,000 

 Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน    3,000 

(3) Dr. Capital ของ ข      10,000 

 Cr. เงินลงทุน ใน ข      10,000 

(4) Dr. ตัดจําหนายคาความนิยม         300 
 กําไรสะสมตนงวด               900 
 Cr. คาความนิยม        1,200 

(5) Dr. กําไรสะสมตนงวด     55,000 

 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย   15,000 
 Cr. กําไรสะสมปลายงวด      70,000 

 

หมายเหตุ 
 รายการ (2) และ (4) เปนการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากกิจการ ก ซ้ือกิจการ ข เม่ือ

เร่ิมแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก 

คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับท่ีบันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนท่ีจะเกิด

การรวมธุรกิจ 
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กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
กิจการ ค

Cost method

งบกําไรขาดทุน

รายได               1,000       38,000           39,000

ตนทุนขายและคาใชจายอื่น               3,000       23,000           26,000

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม  (4)        300                 300

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (5)   15,000           15,000

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ

บริษัทใหญ)

(2,000)       15,000 -           2,300

กําไรสะสม

กําไรสะสมตนงวด 1/1/49 1,000              55,000      (4) 900                 100

 (5)   55,000

บวก: กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน

ของบริษัทใหญ) (2,000) 15,000     

-           2,300

กําไรสะสมปลายงวด 31/12/49 (1,000) 70,000     -           2,200

งบดุล

คาความนิยม                     -                 -    (2)     3,000  (4)     1,200             1,800

เงินลงทุนใน กิจการ ข                     -                 -    (1)   10,000  (3)   10,000                   -   

สินทรัพยอื่น               9,000       80,000           89,000

สินทรัพยรวม               9,000       80,000           90,800

หุนที่ออกและชําระแลว             10,000       10,000  (3)   10,000           10,000

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน

                    -    (1),(2)   13,000           13,000

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (1,000)       70,000 -           2,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (5)   70,000           70,000

รวมสวนอื่นของผูถือหุน               9,000       80,000           90,800

กิจการ ข Consolidated

Dr.

Adjustment

Cr.
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งบการเงินรวมของกิจการ ค (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน) 
 

งบดุลรวมของกิจการ ค 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

  (ปรับปรุง) 

คาความนิยม 1,800 1,800 

สินทรัพยอ่ืน 105,000 89,000 

สินทรัพยรวม 106,800 90,800 

   

หุนท่ีออกและชําระแลว  20,000 10,000 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 3,000 13,000 

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (6,200) (2,200) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 90,000 70,000 

รวมสวนของผูถือหุน 106,800 90,800 
 

งบกําไรขาดทุนของกิจการ ค 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

  (ปรับปรุง) 

รายได 42,000 39,000 

ตนทุนขายและคาใชจายอ่ืน (26,000) (26,000) 

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนยิม - (300) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (20,000) (15,000) 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (4,000) (2,300) 
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(ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม 
ตัวอยางท่ี 8  
 

นาย ก นาย ก

A

A B
B

กอนการรวมธุรกิจ หลังการรวมธุรกิจ

100%

100%

100%100%

 
 

 ตั้งแตป 2547 (กอนการรวมธุรกิจ) นาย ก เปนผูถือหุนรายเดียวของท้ัง บริษัท A และ 

B โดยมีรายการระหวางกันดังนี ้

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษัท B ไดใหกูยืมแกบริษัท A จํานวน 900 ลานบาท เพ่ือใชในการ

ซ้ือท่ีดินและ 
ใชในการดําเนินงาน 
- วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 บริษัท A ขายท่ีดินใหบริษัท B โดยมีกําไรจากการขายที่ดนิ 600 
ลานบาท 
-  วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัท A ไมสามารถจายชําระเงินกูใหแกบริษัท B ได บริษัท B จึงยก

หนี้ท้ังจํานวนใหแกบริษัท A 

- วันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 กลุมกิจการของนาย ก มีการจัดโครงสรางใหม โดย บริษัท A เขาซ้ือ

หุนของบริษัท B ท้ังหมด จึงทําให บริษัท A มีสัดสวนการถือหุน 100% และนาย ก ยังคงมีอํานาจ

การควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของท้ังบริษัท A และ B การรวม

ธุรกิจลักษณะนี้ถือวา เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงบริษัท A ตองรวมผลการ

ดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท A และ B 

 2549 2548 

 A B A B 

รายไดจากการขาย 500 600 400 500 

กําไรจากการขายทีด่ิน 0 0 600 0 

   รายไดรวม 500 600 1,000 500 

ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร (1,500) (300) (1,200) (750) 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกต ิ (1,000) 300 (200) (250) 

รายการพิเศษ         

       กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี ้ 900 (900) 0 0 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (100) (600) (200) (250) 

 

งบกําไรขาดทุนรวม 

งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันตั้งแตวันท่ีเสนองบ

การเงินลาสุด (รวมถึงงวดท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ) หรือตั้งแตวันท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา โดยไมคํานึงถึงวันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน ดังนั้น วันท่ีเสนองบการเงินลาสุดเปนระยะเวลาท่ีส้ันกวา จึงตองรวมผลการดําเนินงาน

ของป 2549 ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 และปรับปรุงยอนหลังงบการเงินงบการเงินป 

2548 ท่ีนําเสนอเปรียบเทียบดวย 

  

งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท A และบริษัทยอย 

 2549 2548 

รายไดจากการขาย 1,100  900  

กําไรจากการขายทีด่ิน 0  0  

   รายไดรวม 1,100  900  

ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร (1,800) (1,950) 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกต ิ (700) (1,050) 

รายการพิเศษ     

       กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี ้ 0  0  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (700) (1,050) 
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(จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสยี

ของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม 

 

ตัวอยางท่ี 9 

กอนการรวมธุรกิจ ท้ังบริษัท ก และ บริษัท ข อยูภายใตการควบคุมของ นาย X เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 50 มี

การปรับโครงสรางองคกรใหมโดย นาย X ขายบริษัท ข ใหกับบริษัท ก ดวยราคา 800 ลานบาท  

 นโยบายการบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

 

กรณี บริษัทยอยเปลี่ยนวิธีบันทึก PPE จากวิธีตีราคาใหมเปนวิธีราคาทุนตามบริษัทใหญ 

งบการเงิน ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50) 

 

บริษัท ก งบรวม

กอนรวม หลังรวม

เงินสด 300          100          100          400          

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผ่ือขาย -           350          350          350          

เงินลงทุนในบริษัท ข 800          -           -           -           

ที่ดิน 200          250          100          300          

   สินทรัพยรวม 1,300       700          550          1,050       

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100          100          100          100          

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน -           150          -           -           

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง

        มูลคาเงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขาย -           250          250          250          

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน -           -           -           (700)

กําไรสะสม 1,200       200          200          1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย -           -           -           200          

   รวมสวนของเจาของ 1,300       700          550          1,050       

บริษัท ข
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กรณี บริษัทใหญเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชี PPE จากวิธีราคาทุน เปนวิธีตีราคาใหมตามบริษัทยอย 
งบการเงิน ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50) 

 

บริษัท ข งบรวม

กอนรวม หลังรวม

เงินสด 300          300          100          400          

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผ่ือขาย -           -           350          350          

เงินลงทุนในบริษัท ข 800          800          -           -           

ที่ดิน 200          400          250          650          

   สินทรัพยรวม 1,300       1,500       700          1,400       

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100          100          100          100          

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน -           200          150          350          

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง

          มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -           -           250          250          

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน -           -           -           (700)

กําไรสะสม 1,200       1,200       200          1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย -           -           -           200          

   รวมสวนของเจาของ 1,300       1,500       700          1,400       

บริษัท ก
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ตัวอยางท่ี 10 

 นาย A ถือหุน 100% ใน บริษัท ก  และ บริษัท ข โดยบริษัท ข ขายสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

ข ซ่ึงประกอบดวย ลูกหนี้การคา ท่ีดนิ อาคาร เคร่ืองจักร และเคร่ืองหมายการคา  รวมท้ัง โอนพนักงาน

ใหกับ บริษัท ก ในราคา 900 ลานบาท  ท้ังนี้ บริษัท ก ไมไดรับภาระหนี้สินของบริษัท ข  สินทรัพยของ

บริษัท ข ประกอบดวย 

 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม/ราคาขาย 

ลูกหนี้การคา 100 100 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ-

สุทธิ 200 600 

เคร่ืองหมายการคา 0 200 

   รวม 300 900 

 

 สินทรัพยท่ีบริษัท ก ไดรับมาจาก บริษัท ข เปนไปตามคํานิยาม “ธุรกิจ” ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางกาเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ และบริษัท ก และ ข มี ultimate controller เปน

บุคคลเดียวกัน  ดังนั้น การท่ีบริษัท ก ซ้ือสินทรัพยท้ังหมดของ บริษัท ข ถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน  อยางไรก็ตาม การซ้ือธุรกิจดังกลาว บริษัท ก ไมไดมีการซ้ือหุนของบริษัท ข  บริษัท ก  

จึงไมตองมีการจัดทํางบการเงินรวม 

 นอกจากนี้ บริษัท ก ตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดรับมา เนื่องจากเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

ท่ีเกิดขึ้นภายใน (internally generated intangible asset) 

  

การบันทึกบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับมาจากบริษัท ข และงบการเงนิของบริษัท ก แบงไดเปน 4 กรณี 

ดังนี ้

 กรณีท่ี 1 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน 

 กรณีท่ี 2 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาท่ีตีใหม 

 กรณีท่ี 3 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ  

• บริษัท ก ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาทุน 

 กรณีท่ี 4 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ  

• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 
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กรณีท่ี 1 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข  ซ่ึงก็คือ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ     200 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 600 

  Cr. เงินสด       900 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250   100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         300       200           500    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                -           100    

   รวมสินทรัพย      1,550             950    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150             -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                -           400    
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000              -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,400             800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,550             950    

 

 



รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  041151 
24 

กรณีท่ี 2 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาท่ีตีใหม 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข ซ่ึงก็คือ 600 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    600 

. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 200 

  Cr. เงินสด       900 

Dr สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน  400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250                     100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         350                     600           950    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -           100    

   รวมสินทรัพย      1,600          1,400    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150                         -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -           400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย           50                     400           450    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000                         -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,450          1,250    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,600          1,400    
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กรณีท่ี 3 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

แตบริษัท ข ใชวิธีราคาทุน 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบญัชีของบริษัท ข ซ่ึงก็คอื 200 ลานบาท โดยตองปรับปรุงรายการเพ่ือให

นโยบายการบญัชีของสินทรัพยท่ีไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาท่ีตีใหมเพ่ือใหสอดคลองกับของบริษัท ก 

และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตวัตนท่ีไดรับมา  ดังนัน้ สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บนัทึกเปน

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    200 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 600 

  Cr. เงินสด       900 

Dr. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ   รายการ  หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข ปรับปรุง  สินทรัพย   

สินทรัพย         

เงินสด         900   (900)               -    

ลูกหนี้การคา         250                     100            350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         350                     200  400          950    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -            100    

   รวมสินทรัพย      1,600           1,400    

หนี้สินและสวนของเจาของ         

หนี้สิน         150                         -            150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -            400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย           50                         -  400          450    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน   (600)  

 

(600)   

กําไรสะสม      1,000                         -         1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,450           1,250    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,600           1,400    
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กรณีท่ี 4 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน แต

บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข 600 ลานบาท และตองปรับปรุงรายการเพ่ือใหนโยบาย

การบัญชีของสินทรัพยท่ีไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาทุนเพ่ือใหสอดคลองกับของบริษัท ก ซ่ึงมูลคาตาม

บัญชีตามวิธีราคาทุนเดิมเทากับ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวน

ตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    600 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 200 

  Cr. เงินสด       900 

Dr สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน  400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย   400 

Dr สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

  Cr. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250                     100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         300                     200           500    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -           100    

   รวมสินทรัพย      1,550             950    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150                         -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -           400    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000                         -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,400             800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,550             950    
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งบการเงินของ บริษัท ก เปรียบเทยีบ 4 กรณ ี

  กรณีท่ี   

  1  2  3  4   

สินทรัพย          

เงินสด          -            -            -              -    

ลูกหนี้การคา      350        350        350        350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ      500        950        950        500    

สินทรัพยไมมีตัวตน      100        100        100        100    

   รวมสินทรัพย      950     1,400     1,400        950    

หนี้สินและสวนของเจาของ          

หนี้สิน      150        150        150        150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว      400        400        400        400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย          -        450        450            -    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน (600)  (600)      (600)  (600)   

กําไรสะสม   1,000     1,000     1,000     1,000    

   รวมสวนของเจาของ      800     1,250     1,250        800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      950     1,400     1,400        950    

 

รายการบญัชีจากการขายสินทรัพยของบริษัท ข เปนดังนี้ 

   กรณี 1 และ 3    กรณี 2 และ 4 
Dr. เงินสด  900     900  

 Cr. ลูกหนี้การคา  100     100 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  200     600 

  กําไรจากการขายสินทรัพย  700     200 

Dr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -     400  

 Cr. กําไรสะสม  -     400 

 

 


