เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๓/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และปร ะกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ตามที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรือ่ ง
การนาเสนองบการเงิน

คานา
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 1: Presentation of Financial Statements (Bound
volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 123 และ 139ด
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรือ่ ง
การนาเสนองบการเงิน
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
งบการเงิน

1
2
7
9

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
ข้อพิจารณาโดยทัว่ ไป

9
10
15

โครงสร้างและเนื้ อหา

47

ความนา
การระบุชื่องบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

47
49
54
81ก
106
111
112

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

139
140
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 140 ทุกย่อหน้ า
มีความสาคัญ เท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิ ด
สาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณี ท่ีไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิบั ติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญ ชี
ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรือ่ ง กำรนำเสนองบกำรเงิน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดเกณฑ์การนาเสนองบการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า งบการเงิน ดั ง กล่ า วจะสามารถเปรี ย บเที ย บได้ กั บ งบการเงิน ในงวดก่ อ นๆ
ของกิจ การและงบการเงิน ของกิจการอื่น มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ครอบคลุ มถึงข้ อกาหนด
โดยรวมของการนาเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้ างและข้ อกาหนดขั้นต่าสาหรั บ
เนื้อหาที่ต้องแสดงในงบการเงิน

ขอบเขต
2
3

4

5

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การจัดทาและนาเสนองบการเงินที่จัดทาขึ้ นเพือ่
วัตถุประสงค์ทวั ่ ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงข้ อกาหนดในการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และ
การเปิ ดเผยสาหรั บรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์ อ่ ืน เนื่ องจากข้ อกาหนดดังกล่ าว
ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ถื อปฏิ บั ติ กั บ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น ระหว่ างกาล
แบบย่ อที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
อย่างไรก็ตาม งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยังคงต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ า ที่ 15 ถึง
35 ของมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ โดยมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินของ
ทุกกิจการโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นกิจการซึ่งจาเป็ นต้ องนาเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ใช้ นิ ยามที่เหมาะสมสาหรั บกิจการซึ่ งแสวงหากาไรทั้งของภาครั ฐและ
ภาคธุรกิจ หากกิจการซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่แสวงหากาไรในภาคธุรกิจหรือภาครัฐ นามาตรฐานการบัญชี
ฉบั บนี้ ไปใช้ กิจการดั งกล่ าวอาจจ าเป็ นต้ องดั ดแปลงคาอธิบายที่ใช้ สาหรั บรายการบางบรรทัด
ในงบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นด้ วย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
6

ในทานองเดียวกัน กิจการซึ่งไม่มีส่วนของเจ้ าของตามคานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน (เช่น กองทุนรวม) และกิจการซึ่งทุนที่นามาลงทุน
ร่ วมกันไม่ถือเป็ นส่วนของเจ้ าของ (เช่น สหกรณ์) อาจจาเป็ นต้ องดัดแปลงการนาเสนอส่วนได้
เสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน

คานิยาม
7

คานิยามทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งบกำรเงินทีจ่ ัดทำขึ้ นเพือ่
วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป (ในที่นี้
หมายถึง งบการเงิน)

หมายถึง

งบการเงิ น ที่ จั ด ท าขึ้ นเพื่ อ สนองค วาม
ต้อ งการของผู ้ใ ช้ง บการเงิ น ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น
ฐานะที่จะเรียกร้องให้กิจการจัดทารายงาน
ที่มีการดัดแปลงตามความต้อ งการข้อมู ล
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง

ไม่สำมำรถทำได้
ในทำงปฏิบัติ

หมายถึง

ไม่สามารถนาไปถือปฏิบตั ิแม้ว่ากิจการได้ใช้
ความพยายามอย่ างสมเหตุ ส มผลทุ ก ทาง
ทีจ่ ะนาไปปฏิบตั ิ

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

หมายถึง

ม าต รฐาน แ ละการตี ค วาม ที่ อ อ กโด ย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญ ชี
ซึ่งประกอบด้วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

ควำมมีสำระสำคัญ

หมายถึง

การละเว้น รายการที่ เป็ นสาระส าคัญ หรื อ
การแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ หากรายการแต่ละรายการหรือ
ทุ ก ร า ย ก า ร โด ย ร ว ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ก า ร ตั ด สิ น ใจเชิ งเศ รษ ฐกิ จขอ งผู ้ ใช้
งบการเงิน โดยความมีสาระสาคัญขึ้ นอยู่กบั
ขนาดหรือลักษณะของการละเว้น ไม่ แสดง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
ข้ อ มู ล ห รื อ ก ารแ ส ด งข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริง ที่ตอ้ งพิจารณาจากสถานการณ์
แวดล้อ ม ทั้งนี้ กิ จ การอาจใช้ข นาดหรื อ
ลัก ษณ ะของรายการหรื อ องค์ ป ระกอบ
ทั้ งสองรายการร่ วมกั นเป็ นปั จจั ยประกอบ
การพิจารณา
ในการประเมินว่ า การละเว้ น ไม่แ สดงข้ อมู ล
หรื อ การแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง
สาม ารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง
เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ งผู้ ใช้ งบ ก าร เงิ น อ ย่ างมี
สาระสาคัญหรือไม่ต้องพิ จารณาจากลักษณะ
ต่างๆ ของผู้ ใช้ งบการเงิน โดยกรอบแนวคิ ด
ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น บทที่ 3
ระบุว่า ผู้ใช้ งบการเงินได้ รับการสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็ นผู้ ท่มี ีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี
และมี ความมุ่ งมั่ น ที่จ ะศึ ก ษาข้ อ มู ลที่มีความ
ถู ก ต้ อ งตามควรอย่ า งสมเหตุ ส มผล ดั งนั้ น
การประเมินจึงจาเป็ นต้ องพิจารณาว่าวิธที ่ผี ้ ูใช้
งบการเงิ น คาดการณ์ ถึ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจทางเศ รษฐกิ จ ของตนได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
มำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน

กำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่น

ประกอบด้วย ข้อมู ลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมู ลที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น งบก าไรขาดทุ น
ที่ แ สดงแยกต่ างหาก (ถ้ามี การน าเสนอ)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของเจ้ า ของ
และงบกระแสเงิน สด หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ นเป็ นการอธิ บายหรื อการแยกแสดง
ของรายการที่นาเสนอในงบการเงินดังกล่าว
และข้อ มู ล เกี่ย วกับ รายการที่ มี คุ ณ สมบัติ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะรับรูใ้ นงบการเงินทีน่ าเสนอ
ประกอบด้วย รายการรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ าย (รวมถึ ง
การปรับปรุ งการจัด ประเภทรายการใหม่ )

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
ซึ่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ร ับ รู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
องค์ ป ระกอบของก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น
ประกอบด้ วย
1) การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ น ทุ น จาก
การตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ (ดู ใ นมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง ที ่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ และมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)
2) การวัดมู ลค่าใหม่ ของโครงการผลประโยชน์
ที่ ก าหนดไว้ (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
3) ผลก าไรและขาดทุ น จากการแปลงค่ า
งบ การเงิ น ของหน่ วยงานต่ างประเทศ
(ดู มาตรฐาน ก ารบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 21
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
4) ผลก าไรและขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ใน
ตราสารทุ น ที่เลื อ กก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า
ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่
5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉ บั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
4ก) ผลก าไรและขาดทุ น จากสิน ทรั พ ย์ ท าง
การเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่ น ตามที่
ก าห น ด ใน ย่ อ ห น้ าที่ 4.1.2ก ข อ ง
มาตรฐาน การรายงาน ทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
5) ส่ วน ข อ งผ ล ก าไร แ ล ะข าด ทุ น ที่ มี
ประสิท ธิ ผ ลจากเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป้ องกั น
ความเสี่ ย งในการป้ องกั นความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด และผลก าไรและขาดทุ น
จากเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในการ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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ป้ อ ง กั น ค ว า ม เสี่ ย ง เงิ น ล ง ทุ น ใ น
ต ร าส าร ทุ น ที่ วั ด มู ล ค่ าด้ วย มู ล ค่ า
ยุติ ธรรมผ่ านกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 5.7.5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (ดูบทที่ 6 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)
6) สาหรับรายการหนี้สินบางรายการที่เลือก
กาหนดให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม
ผ่ านก าไรหรื อ ขาดทุ น จานวนของการ
เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ ป็ นผล
จากการเปลี่ ย นแปลงความเสี่ ย งด้ า น
เครดิ ต ของหนี้ สิ น (ดู ย่ อหน้ าที่ 5.7.7
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)
7) การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ในมู ล ค่ า ตาม
เวลาของสิ ท ธิ เลื อ ก เมื่ อ แยกมู ล ค่ า ที่
แท้ จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
แ ล ะ เลื อ ก ก าห น ด ให้ เฉ พ า ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิ
เลื อ กเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป้ องกั น ความ
เสี่ยง (ดูบทที่ 6 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน) และ
8) ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น มู ล ค่ า ข อ ง
องค์ป ระกอบราคาล่ วงหน้ าของสัญ ญา
ฟ อ ร์ เ วิ ร์ ด เ มื่ อ แ ย ก ส่ ว น ข อ ง
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ร าค าล่ ว งห น้ าแ ล ะ
องค์ ป ระกอบราคาปั จ จุ บั น ของสัญ ญา
ฟ อ ร์ เวิ ร์ ด อ อ ก จ าก กั น แ ล ะ เลื อ ก
ก าหนดให้ เฉพาะการเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบันของ
สั ญ ญ าฟอร์ เ วิ ร์ ด เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้
ป้ องกันความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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ในมู ล ค่ า ของส่ ว นต่ างอั ตราแลกเปลี่ ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศข อ งเค รื่ อ ง มื อ
ทางการเงิ น เมื่ อ ไม่ น าส่ ว นต่ างอั ต รา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศไปรวมใน
การเลือกกาหนดเครื่องมือทางการเงินเป็ น
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป้ อ งกั น ค วาม เสี่ ย ง
(ดู บ ทที่ 6 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน)
เจ้ำของ

หมายถึง

ผู ้ถื อ ตราสารที่ จั ด ประเภทเป็ นส่ ว นของ
เจ้าของ

กำไรหรือขำดทุน

หมายถึง

ผลรวมของรายได้หั กค่ าใช้จ่ าย แต่ ไม่ รวม
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำรปรับปรุงกำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่

หมายถึง

จานวนที่เคยรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดปั จจุ บ ัน หรื อ งวดก่ อ นๆ ซึ่ ง ถู ก จั ด
ประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในก าไรหรื อ
ขาดทุนในงวดปั จจุบนั

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

หมายถึง

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่าง
งวด เป็ นผลมาจากรายการและเหตุ การณ์
อื่ น ๆ นอกจากการเปลี่ย นแปลงที่ เป็ นผล
มาจากรายการกับเจ้าของจากความสามารถ
ในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของ
ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ประกอบด้ วย
องค์ ป ระกอบทั้งหมดของก าไรหรื อ ขาดทุ น
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

8

แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกาหนดให้ ใช้ คาว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไรหรือขาดทุน
และก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม แต่ กิ จการอาจใช้ ค าอื่ น เพื่ ออธิ บ ายแทนได้ หากค าดั งกล่ า ว
มีความหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ คาว่ากาไรสุทธิเพื่ออธิบายคาว่ากาไรหรือขาดทุน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
8ก

คาจากัดความดังต่อไปนี้ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น และได้ น ามาใช้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ในความหมายเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
8ก.1 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่ให้ สิท ธิขายคื น ที่จัด ประเภทเป็ นตราสารทุ น (อธิบ ายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน)
8ก.2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ก าหนดให้ กิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ที่ จ ะน าส่ ง สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ
ตามสั ด ส่ ว นให้ แก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายเมื่ อ ครบก าหนดช าระและถู ก จั ด ประเภทเป็ น
ตราสารทุ น (อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน)

งบการเงิน
จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
9

งบการเงินเป็ นการนาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่ อการตั ดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จของผู้ ใช้ งบการเงิ นกลุ่ มต่ างๆ นอกจากนี้ งบการเงิ น
ยั งแสดงถึ งผลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารซึ่ งได้ รั บมอบหมายให้ ดู แ ลทรั พ ยากรของกิ จ การ
เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินให้ ข้อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้เกี่ยวกับกิจการ
9.1
สินทรัพย์
9.2
หนี้สนิ
9.3
ส่วนของเจ้ าของ
9.4
รายได้ และค่าใช้ จ่าย รวมถึงผลกาไรและขาดทุน
9.5
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้เป็ นเจ้ าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ น
เจ้ าของ และ
9.6
กระแสเงินสด
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ และข้ อ มู ล อื่ น ที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ช่ ว ยผู้ ใช้ งบการเงิ น
ในการคาดการณ์ เกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแน่ นอนที่กิจการจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์

10

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย
10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
10.2 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
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10.3
10.4
10.5

10ก

11
12
13

14

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของสาหรับงวด
งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้ว ยนโยบายการบัญ ชี ที่ส าคัญ และ
ข้อมูลทีใ่ ห้คาอธิบายอื่น
10.5ก ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 38 และ 38ก และ
10.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน เมือ่ กิจการได้นานโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง หรือการปรับย้อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมือ่ กิจการ
มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินตามย่อหน้าที่ 40ก ถึง 40ง
กิจการอาจจะใช้ชื่ออื่นสาหรับงบการเงิ น นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจจะใช้ชื่อ “งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ” แทน “งบกาไรขาดทุ นและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
กิจการอาจแสดงงบเดียวที่รวมงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือแสดงกาไร
หรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแยกออกเป็ นสองส่ วน โดยต้องนาเสนอส่ วนของ
กาไรหรือขาดทุนก่อนและตามด้วยส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการอาจแสดงส่วน
ของกาไรหรือขาดทุนไว้ในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก โดยหากเป็ นเช่นนั้น งบกาไร
ขาดทุนที่แสดงแยกต่ างหากต้องแสดงทันที ก่อนงบที่นาเสนอกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งต้อง
ตั้งต้นด้วยกาไรหรือขาดทุน
กิ จ การต้อ งน าเสนองบการเงิ น ทั้ง หมดในงบการเงิ น ฉบับ สมบู ร ณ์โ ดยให้ค วามส าคัญ
อย่างเท่าเทียมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิ จ การหลายแห่ ง ได้ มี ก ารน าเสนอการทบทวนทางด้ านการเงิ น ของฝ่ ายบริ ห ารเพิ่ มเติ ม
ซึ่งนอกเหนือจากงบการเงิน เพื่อพรรณนาและอธิบายถึงองค์ประกอบหลักของผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน ฐานะการเงินของกิจการ และความไม่แน่ นอนที่สาคัญซึ่ งกิจการเผชิญอยู่ รายงาน
ดังกล่าวอาจรวมถึงการทบทวนเกี่ยวกับ
13.1 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลต่อผลการดาเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะแวดล้ อ มที่กิจ การดาเนิ น งานอยู่ การตอบสนองต่ อ การเปลี่ ยนแปลงและ
ผลกระทบ นโยบายการลงทุนของกิจการเพื่อดารงและส่งเสริมการดาเนินงาน รวมถึง
นโยบายการจ่ายปันผล
13.2 แหล่ ง เงิน ทุ น ของกิ จ การ และอั ต ราส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของเจ้ า ของตามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้ และ
13.3 ทรัพยากรของกิจการซึ่งไม่เข้ าเกณฑ์การรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการหลายแห่ งยังน าเสนอรายงานเพิ่ มเติมนอกเหนื อจากงบการเงิน เช่ น รายงานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อ ม และงบมู ลค่ าเพิ่ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในอุต สาหกรรมซึ่ งปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อ ม
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มีสาระสาคัญ และเมื่อพิ จารณาว่าพนั กงานเป็ นกลุ่มผู้ ใช้ งบการเงินที่สาคัญ รายงานที่นาเสนอ
นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อพิจารณาโดยทัว่ ไป
การน าเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรและเป็ นไปตามมาตรฐานการ รายงาน
ทางการเงิน
15

16

17

งบการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงิ นสดของ
กิ จการโดยถู กต้องตามที่ ค วร การแสดงข้อมู ลโดยถู กต้องตามที่ ค วรคื อ การเป็ นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสถานการณ์ต่างๆ ตามคานิยาม
และเกณฑ์ ก ารรับ รู ้ร ายการสิ น ทรัพ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่ า ใช้ จ่ าย ที่ ก าหนดไว้ใ น
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน การนาเสนองบการเงิน ซึ่ งได้ถือปฏิ บตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมู ลเพิม่ เติมให้เหมาะสมแก่กรณีถือ
ว่างบการเงินนั้นนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
งบการเงินที่จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องเปิ ดเผยถึงการถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานดังกล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน อย่ างชัดเจนโดยไม่ มี เงื่อ นไข
กิ จ การต้อ งไม่ อ ธิ บ ายว่ า งบการเงิ น ได้จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ถ้า งบการเงิ น ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้จั ด ท าขึ้ นตามข้อ ก าหนดทั้ง หมดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด งบการเงินแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรก็ต่อเมื่องบการเงินนั้น
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกิจการยังต้ องถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
17.1 เลือกและนานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งได้
ก าหนดล าดั บ ชั้ น ของแนวทางปฏิ บั ติ ท่ี บั งคั บ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กใช้ น โยบาย
การบัญชีของฝ่ ายบริหารในกรณีท่ไี ม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดไว้ เป็ น
การเฉพาะสาหรับรายการนั้นๆ
17.2 นาเสนอข้ อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และเข้ าใจได้
17.3 เปิ ดเผยข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ท่ี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นไม่ เพี ยงพอที่ จะท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ นเข้ าใจถึ งผลกระทบของรายการ
เหตุ การณ์ อ่ ื นๆ และสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ มี ผลต่ อฐานะการเงิ นและผลการด าเนิ นงาน
ทางการเงินของกิจการ
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18

19

20

21

22

23

การเปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชี การเปิ ดเผยข้อ มู ลในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน หรื อ
การจัดทาคาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ที่ไม่เหมาะสมที่กิจการใช้ ไม่ทาให้นโยบาย
การบัญชีน้นั เหมาะสมขึ้ นมาได้
ในสถานการณ์ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้ น หากฝ่ ายบริหารของกิจการมีข อ้ สรุปว่ าการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่งจะท าให้ผูใ้ ช้งบการเงิน
เกิ ด ความเข้า ใจผิ ด อย่ า งมากจนเป็ นเหตุ ใ ห้ง บการเงิ น ขัด แย้ง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งบการเงินตามที่กาหนดในกรอบแนวคิ ด ส ำหรั บ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กิจการต้อ งไม่
ปฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนดนั้น และต้องปฏิ บ ตั ิ ตามข้อกาหนดที่ระบุ ในย่ อหน้า ที่ 20 ในกรณี ที่
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ที่บงั คับใช้ที่เกี่ยวข้องกาหนดหรือไม่มีขอ้ ห้าม
การไม่ปฏิบตั ิตามดังกล่าว
ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิ บตั ิตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนด ตามที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
20.1 ข้อสรุปของฝ่ ายบริหารที่ว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามทีค่ วร
20.2 ข้อ ความที่แ สดงว่ ากิ จการได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มี
การถือ ปฏิ บตั ิ ยกเว้นเรื่องที่กิจการจาต้องไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เพือ่ ให้งบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามทีค่ วร
20.3 ชื่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่กิจการไม่ปฏิบตั ิตาม ลักษณะของ
การไม่ ถือ ปฏิ บตั ิ รวมถึงการปฏิ บ ตั ิ ที่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนด
สาหรับการไม่ปฏิบตั ิตาม เหตุผลที่หากปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวแล้วจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากในสถานการณ์ต่างๆ จนเป็ นเหตุ
ให้ ง บการเงิ น ขั ด แย้ง กั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดในกรอบแนวคิ ด ส ำหรั บ
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และวิธีปฏิบตั ิทีก่ ิจการเลือกใช้ และ
20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อ
รายการแต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับแต่ละงวดทีม่ ีการนาเสนอนั้น
กรณี ที่ กิ จ การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อ งใด
ในงวดก่อนแล้วส่งผลต่อจานวนเงินที่รบั รูใ้ นงบการเงินงวดบัญชีปัจจุบนั กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลตามทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 20.3 และ 20.4
ตั วอย่ า งของการใช้ ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 21 ได้ แ ก่ กิจ การไม่ ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในงวดก่อนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การวัดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบการเงินงวดปัจจุบัน
ในสถานการณ์ซึ่ งยากที่จะเกิดขึ้ น หากฝ่ ายบริหารของกิจการมีข อ้ สรุปว่ าการปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อ งใดเรื่องหนึ่งจะท าให้ผูใ้ ช้งบการเงิน
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24

เกิ ด ความเข้า ใจผิ ด อย่ า งมากจนเป็ นเหตุ ใ ห้ ง บการเงิ น ขัด แย้ง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งบการเงินตามที่กาหนดในกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน แต่ กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน ที่บงั คับใช้ที่เกี่ยวข้องไม่อนุ ญาตให้มีการไม่ถือปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดดังกล่าว ถ้าเป็ นเช่ นนั้น กิจการต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดความ
เข้าใจผิดซึ่งเกิดจากการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นั้นโดยการเปิ ดเผย
ข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
23.1 ชื่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่มีปัญหา ลักษณะของข้อกาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ฝ่ายบริหารของกิจการเห็ นว่ า
การปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น จะท าให้เ กิ ด
ความเข้าใจผิดอย่างมาก จนเป็ นเหตุ ให้งบการเงิน ขัดแย้งกับ วัตถุ ประสงค์ของ
งบการเงินตามทีก่ าหนดในกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
23.2 การปรับ ปรุ ง แต่ ล ะรายการในงบการเงิ น ส าหรับ แต่ ล ะงวดที่ มี ก ารน าเสนอ
ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของกิ จการเห็ นว่ าจ าเป็ นเพื่อให้งบการเงิน น าเสนอข้อ มู ล ถู ก ต้อ ง
ตามทีค่ วร
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ า ที่ 19 ถึง 23 การแสดงข้ อมูลในงบการเงินจะถือ ว่า
ขัดแย้ งกับ วัตถุประสงค์ของงบการเงินเมื่อข้ อมู ลที่แสดงนั้นมิได้ เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
รายการ เหตุการณ์อ่นื ๆ และสภาพการณ์อ่ นื ที่ข้อมูลนั้นนาเสนอหรือคาดได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะนาเสนอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ในการพิจารณาว่า
การปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะทาให้ ผ้ ู ใช้
งบการเงิ น เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด อย่ า งมากจนเป็ นเหตุ ให้ งบการเงิ น ขั ด แย้ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของงบการเงินที่กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารของกิจการ
พิจารณาทุกเรื่องดังต่อไปนี้
24.1 สาเหตุ ท่ีกิจการไม่ สามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ของงบการเงินได้ ภายใต้ สถานการณ์ น้ั นๆ
และ
24.2 สถานการณ์ของกิจการมีความแตกต่างอย่างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่นที่สามารถ
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นั้นได้ หากกิจการอื่นซึ่งอยู่
ภายใต้ สถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกับสถานการณ์ของกิจการสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ดั งกล่ า วได้ มี ข้ อ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า การที่ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินย่อมจะไม่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดมาก
จนเป็ นเหตุให้ การปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขัดแย้ ง
กับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงบการเงิ น ตามที่ก าหนดในกรอบแนวคิ ดส าหรับ การรายงาน
ทางการเงิน
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การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
25

26

ในการจัดทางบการเงิน ฝ่ ายบริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการในการดาเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่อ งของกิ จ การ งบการเงิ น ต้อ งจั ด ท าขึ้ นตามเกณฑ์ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่อ ง
เว้นแต่ ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะชาระบัญชี หรือหยุดประกอบธุ รกิจ หรือไม่มีทางเลือก
ที่เป็ นไปได้จริงอื่นใดนอกเหนือจากชาระบัญชีหรือหยุดประกอบธุ รกิจ หากจากการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการดาเนินงานอย่ างต่ อ เนื่อง ทาให้ฝ่ ายบริหารตระหนักว่ ามี
ความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดที่อาจทาให้เกิด
ความสงสัย อย่ างมีน ยั ส าคัญ เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่ างต่ อเนื่องของ
กิจการ กิจการต้องเปิ ดเผยให้ทราบถึงความไม่ แน่นอนดังกล่าว ในกรณี ที่งบการเงินมิได้
จัดทาขึ้ นตามหลักการดาเนินงานต่อเนือ่ ง กิจการต้องเปิ ดเผยถึงข้อเท็จจริงนี้ พร้อมทั้งเกณฑ์
ที่ ใ ช้ใ นการจั ด ท างบการเงิ น นั้น และเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ อ าจถื อ ได้ว่ า กิ จ การเป็ นกิ จ การที่ จ ะ
ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งได้
ในการประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อสมมติ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องของกิ จ การ
ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาข้ อมู ลทั้งหมดที่มีอยู่ เกี่ยวกับอนาคตเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 12 เดือนนับตั้งแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงในแต่ละกรณี ในกรณีท่ี
กิจการมีการดาเนินงานที่มีกาไรในอดีตและมีความพร้ อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจ
สรุ ป ได้ ว่าการใช้ หลั กการด าเนิ นงานต่ อเนื่ องในการน าเสนองบการเงินมี ความเหมาะสมแล้ ว
โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องวิเคราะห์ในรายละเอียด ในกรณีอ่นื ฝ่ ายบริหารอาจต้ องพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวกับความสามารถในการทากาไรทั้งในปัจจุบันและจากการคาดหวังในอนาคต กาหนดการชาระ
คืนหนี้ และแหล่ งเงินทุ นทดแทนที่เป็ นไปได้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ ว่าการใช้ เกณฑ์การดาเนินงาน
ต่อเนื่องในการนาเสนองบการเงินนั้นมีความเหมาะสม
เกณฑ์คงค้าง

27
28

กิจการต้องจัดทางบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็ นข้อมูลกระแสเงินสด
เมื่อใช้ เกณฑ์คงค้ างในการจัดทางบการเงิน กิจการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ และค่าใช้ จ่าย (องค์ประกอบของงบการเงิน ) เมื่อรายการเหล่ านั้น เป็ นไปตาม
ค านิ ย ามและเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ รายการตามที่ ก าหนดไว้ ในกรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงาน
ทางการเงิน
ความมีสาระสาคัญและการนาเสนอด้วยยอดรวม

29

กิจการต้องแสดงรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระสาคัญแยกจากกัน
ในงบการเงิน นอกจากนี้ กิจการต้องแสดงรายการที่มีลกั ษณะหรือหน้าที่ไม่ คล้ายคลึงกัน
แต่ละรายการแยกจากกันในงบการเงิน เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสาคัญ
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งบการเงินเป็ นผลของการประมวลรายการหรือเหตุก ารณ์อ่ืนจานวนมากที่ได้ รวมเป็ น ประเภท
ตามลั ก ษณะหรื อ หน้ าที่ ข องรายการนั้ น ๆ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการรวบรวมและ
จั ดประเภทรายการค้ า คือ การน าเสนอข้ อ มู ลที่ได้ สรุ ป และจั ด ประเภทแล้ ว ซึ่ งปรากฏอยู่ ใน
แต่ละรายการในงบการเงิน รายการแต่ละรายการที่ไม่มีสาระสาคัญให้ นาไปรวมกับรายการอื่น
เพื่ อนาเสนอในงบการเงิน หรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายการที่ไม่ มี
สาระสาคัญพอที่จะแยกแสดงต่างหากในงบการเงิน อาจมีสาระสาคัญ เพี ยงพอที่จะแยกแสดง
ต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการ
ต้ องตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจว่า
กิจการรวมข้ อมูลในงบการเงิน อย่างไร ซึ่งรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้ องไม่
ทาให้ ความเข้ าใจได้ ของงบการเงิน ลดลงโดยการลดความชัดเจนของข้ อมู ลที่มีสาระสาคัญด้ วย
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ส าระส าคั ญ หรื อ โดยการรวมรายการที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ มี ลั ก ษณะหรื อ หน้ าที่
ที่แตกต่างกันไว้ ด้วยกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ ก าหนดข้ อ มู ล เฉพาะเจาะจงที่ ต้ อ งรวมอยู่ ใ น
งบการเงิน ซึ่งรวมถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ดี กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลเฉพาะเจาะจงตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากข้ อ มู ล ที่เกิ ดจาก
การเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นไม่มีสาระสาคัญ โดยรวมถึงกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบุ
รายละเอียดของข้ อกาหนดเฉพาะเจาะจงหรืออธิบายว่าเป็ นข้ อกาหนดขั้นต่า นอกจากนี้ กิจการ
ต้ องพิจารณาว่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ในกรณีท่กี ารปฏิบัติตามข้ อกาหนดเฉพาะของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ เพี ยงพอที่จะทาให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบของ
รายการ เหตุการณ์ อ่ ืนๆ และสถานการณ์ ต่างๆ ที่มีผลต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ทางการเงินของกิจการ
การหักกลบ

32
33

กิ จการต้อ งไม่ น าสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น หรื อรายได้และค่ าใช้จ่ าย มาหักกลบกัน นอกจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอ้ กาหนดหรืออนุญาตให้หกั กลบได้
กิจการรายงานสินทรั พย์และหนี้ สิน และรายได้ และค่าใช้ จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ
ในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นหรื องบกาไรขาดทุ นที่แสดงแยกต่ างหาก หรื อ
งบแสดงฐานะการเงิน จะทาให้ ลดความสามารถของผู้ใช้ งบการเงินในการเข้ าใจรายการ เหตุการณ์
อื่นๆ หรื อสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและในการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
เว้ น แต่ ก ารหั ก กลบนั้ น จะสะท้ อ นถึ งสาระของรายการหรื อ สภาพการณ์ น้ั น การวั ดมู ลค่ าของ
สิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ งแสดงสุ ท ธิ จ ากบั ญ ชี ป รั บ มู ล ค่ า ไม่ ถื อ เป็ นการหั ก กลบรายการ เช่ น การแสดง
สินค้ าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย และลูกหนี้สทุ ธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า กาหนดให้
กิจการวัดมูลค่ารายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ าด้ วยจานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
มีสิทธิได้ รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการนั้นๆ ตัวอย่างเช่น จานวนของรายได้ ท่รี ับรู้หัก
ด้ วยส่วนลดการค้ าและส่วนลดตามปริมาณซื้อ จ่ายคืนภายหลังที่กจิ การอนุญาตให้ มี กิจการอาจมี
รายการอื่น ๆ ซึ่ งไม่ ถื อ ว่ าเป็ นกิ จ กรรมที่ก่ อ ให้ เกิด รายได้ จ ากการด าเนิ น งานตามปกติ ธุร กิ จ
แต่ เป็ นรายการที่มักเกิดขึ้นควบคู่ ไปกับ กิจกรรมหลั กที่ก่อให้ เกิดรายได้ กิจการแสดงผลของ
รายการเหล่านั้นโดยการหักกลบรายได้ กบั ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน หาก
การแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะช่วยสะท้อนให้ เห็นเนื้อหาสาระของรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ที่
เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
34.1 กิจ การแสดงผลก าไรและขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย น รวมถึ ง
เงินลงทุนและสินทรัพย์ดาเนินงาน โดยนามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ายหักจากจานวนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการจาหน่าย และ
34.2 รายจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการหนี้ สิน ซึ่งมีการรับ รู้ตามข้ อกาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิ ดขึ้น และกิจการคาดว่ าจะได้ รับ ชดเชยจากบุ คคลที่สามภายใต้ ข้อตกลงตาม
สัญ ญา (เช่ น ข้ อตกลงในการรั บ ประกัน จากผู้ ขาย) อาจแสดงสุทธิจากเงิน ชดเชยที่
เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี้ ให้ กจิ การแสดงผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ตามเกณฑ์สุทธิ เช่น ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือผลกาไรและ
ขาดทุ น ที่เกิด จากการถื อ ครองเครื่ องมือทางการเงิน เพื่ อค้ า อย่ างไรก็ต าม หากผลก าไรและ
ขาดทุนดังกล่าวมีสาระสาคัญให้ กจิ การแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ความถีใ่ นการรายงาน

36

37

กิจการต้องนาเสนองบการเงินฉบับสมบู รณ์ (รวมทั้งข้อมู ลเปรียบเทียบ) อย่างน้อยปี ละครั้ง
ในกรณี ที่มี การเปลี่ยนแปลงวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและเป็ นเหตุ ให้กิ จ การน าเสนอ
งบการเงินซึ่ งมี รอบระยะเวลาบัญ ชี ยาวกว่ าหรือ สั้นกว่ าหนึ่งปี กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ล
เพิม่ เติมสาหรับแต่ละงวดในงบการเงินดังต่อไปนี้
36.1 เหตุผลในการใช้งวดทีย่ าวกว่าหรือสั้นกว่าหนึง่ ปี และ
36.2 ข้อ เท็ จจริ งที่ ว่ าจ านวนเงิ น เปรี ย บเที ย บที่ แ สดงในงบการเงิ น ไม่ ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบกันได้ท้ งั หมด
โดยปกติ กิจการจะจัดทางบการเงินขึ้นอย่างสม่าเสมอสาหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิ บั ติ กิ จ การบางแห่ งเลื อ กที่จ ะจั ด ท างบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลา 52 สัป ดาห์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามการปฏิบัติดังกล่าว
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบขัน้ ต่า
38

38ก

38ข

หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้อ นุ ญ าตหรือ กาหนดเป็ นอย่างอื่น กิจการต้อ ง
เปิ ดเผยข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บของงวดก่ อ นส าหรับ ทุ ก รายการที่ แ สดงจ านวนเงิ น ใน
งบการเงิน งวดปั จ จุ บ นั กิจการต้อ งรวมข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บที่เป็ นข้อ มู ล เชิ งบรรยายและ
พรรณนา หากข้อมูลนั้นช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินของงวดปั จจุบนั
กิจการต้องเเสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสองงบ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น อย่ า งน้อ ยสองงบ งบก าไรขาดทุ น ที่ แ สดงแยกต่ า งหากอย่ า งน้อ ยสองงบ
(ถ้ามีการนาเสนอ) งบกระแสเงินสดอย่างน้อยสองงบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของอย่างน้อยสองงบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ในบางกรณี ข้ อมู ลเชิ งพรรรนาในงบการเงิน งวดก่อนๆ ยังต่ อเนื่ องเกี่ยวข้ องกับ งวดปั จ จุ บั น
ตัวอย่างเช่น กิจการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้ อพิพาททางกฎหมายในงวดปัจจุบัน โดยที่ผลของ
คดียังมีความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่ส้ ินสุด ในขณะนี้
ผู้ใช้ งบการเงินได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลางวดก่อนและจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ได้ ดาเนินการในระหว่างงวด
เพื่อให้ ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป
ข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติม

กิจ การอาจแสดงข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บเพิ่ ม เติ ม จากข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบขั้น ต่ า ตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตราบเท่า ที่ข้อ มู ลได้ รับ การจัดทาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ข้ อ มู ลเปรี ย บเทียบนี้ อาจประกอบด้ วยงบการเงิน จ านวนหนึ่ งหรื อ
มากกว่าตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แต่ไม่จาเป็ นต้ องประกอบด้ วยชุดของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
เมื่อ เป็ นไปตามกรณี เช่ น ว่ า นี้ กิจการต้ องแสดงหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่เกี่ยวข้ อ งกับ
งบเพิ่มเติมเหล่านั้น
38ง
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจนาเสนองบงวดที่สามของงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(โดยนาเสนองวดปั จจุบัน งวดก่อน และงวดที่จะเปรี ยบเทียบเพิ่ มเติมอีกหนึ่งงวด) อย่างไรก็ตาม
กิจ การไม่ จ าเป็ นต้ อ งน าเสนองบงวดที่สามของงบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงิน สด หรื อ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของเปรียบเทียบ (เช่น งบการเงินเปรียบเทียบเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ กิจการต้ องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บข้ อมู ลเปรี ยบเทียบที่เกี่ยวข้ องกับ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่นาเสนอเพิ่มเติม
39–40 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
38ค
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงินย้อนหลัง หรือการจัดประเภทรายการใหม่
40ก

40ข

40ค

40ง

41

42

43

กิ จ การต้อ งน าเสนองบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ต้น งวดของงวดก่ อ นเพิ่ ม เติ ม จาก
งบการเงินเปรียบเทียบขั้นตา่ ตามย่อหน้าที่ 38ก ถ้า
40ก.1 กิจการนานโยบายการบัญ ชี ใหม่ มาถือ ปฏิ บตั ิ ยอ้ นหลัง ปรับย้อนหลังรายการใน
งบการเงิน หรือจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน และ
40ก.2 การนานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิ บตั ิยอ้ นหลัง การปรับงบการเงินย้อนหลัง
หรื อ การจัด ประเภทรายการใหม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี ส าระส าคัญ ต่ อ ข้อ มู ล ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน
ตามที่ได้ อ ธิบ ายไว้ ในย่อ หน้ า ที่ 40ก กิจ การต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน จานวนสามงบ
ณ วันที่
40ข.1 สิ้นงวดปัจจุบัน
40ข.2 สิ้นงวดก่อน และ
40ข.3 ต้ นงวดก่อน
เมื่อกิจการต้ องนาเสนองบแสดงฐานะการเงินเพิ่ มเติม ตามย่อหน้ าที่ 40ก กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 41 ถึ ง 44 และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม กิจการไม่จาเป็ นต้ องแสดง
หมายเหตุประกอบการเงินที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของ
งวดก่อน
วันที่ของยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ องเป็ นวัน ที่ ณ วันต้ น งวดของงวดก่อน
โดยไม่คานึงถึงว่ างบการเงินของกิจการจะแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบสาหรั บงวดก่อนๆ หรื อไม่
(ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 38ค)
หากกิ จ การมี ก ารแก้ไ ขการน าเสนอหรื อ จั ด ประเภทรายการในงบการเงิ น กิ จ การต้อ ง
จัดประเภทรายการของจานวนที่นามาเปรี ยบเที ยบใหม่ ด ว้ ย เว้นแต่ การจัด ประเภทใหม่
ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ มีการจัดประเภทรายการของจานวนที่นามาเปรียบเทียบใหม่
กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้ (รวมถึงยอด ณ วันต้นงวดของงวดก่อน)
41.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
41.2 จานวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภททีถ่ ูกจัดประเภทใหม่ และ
41.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
หากกิ จ การไม่ ส ามารถท าได้ใ นทางปฏิ บ ัติ ที่ จ ะจัด ประเภทรายการของจ านวนที่ น ามา
เปรียบเทียบใหม่ได้ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
42.1 เหตุผลทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจานวนดังกล่าวได้ และ
42.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่
การทาให้ ข้อมูลในงบการเงินแต่ละงวดเปรียบเทียบกันได้ ดีย่ิงขึ้นจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู้ ใช้ งบการเงิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการประเมิ น แนวโน้ มของข้ อ มู ล
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44

ทางการเงินเพื่ อการคาดการณ์ ในบางสถานการณ์กิจการไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะนา
ข้ อมู ลงวดก่อนมาจัดประเภทใหม่เพื่ อเปรี ยบเทีย บกับ ข้ อ มูล ในงวดปั จ จุ บัน ได้ ตัว อย่า งเช่น
กิจการอาจไม่ได้ เก็บข้ อมูลในงวดก่อนในลักษณะที่ทาให้ กิจการสามารถจัดประเภทรายการใหม่
ได้ และอาจไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะสร้ างตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้ อ ผิ ด พลาด ได้ ก าหนดวิ ธีก ารปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเมื่ อ กิ จ การเปลี่ ย นนโยบาย
การบัญชี หรือแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ความสมา่ เสมอในการนาเสนอ

45

46

กิจ การต้อ งน าเสนอและจัด ประเภทรายการในงบการเงิน ในลัก ษณะเดี ย วกัน ในทุ ก งวด
ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
45.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะการดาเนินงานของกิจการ
หรือ การทบทวนงบการเงินแล้วเป็ นที่ชดั เจนว่ าการนาเสนอและการจัดประเภท
รายการในงบการเงินแบบใหม่จะทาให้การนาเสนองบการเงินมีความเหมาะสม
ยิ่ง ขึ้ นโดยค านึ ง ถึ งเกณฑ์ก ารเลื อ กใช้แ ละการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการบัญ ชี ที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ
45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดให้มี ก ารเปลี่ย นแปลงการน าเสนอ
งบการเงิน
ตัวอย่างเช่น การซื้อหรือขายกิจการที่มีนัยสาคัญหรือการทบทวนการนาเสนองบการเงินของกิจการ
อาจชี้ ให้ เห็นว่ างบการเงินนั้ นจาเป็ นต้ องแสดงรายการแตกต่ างไปจากเดิม กิจการเปลี่ ยนแปลง
การน าเสนองบการเงิ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อการน าเสนอที่ เปลี่ ย นไปนั้ นให้ ข้ อมู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และ
มีความเกี่ยวข้ องมากขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน และการนาเสนอในรูปแบบใหม่น้ันยังคง
ใช้ ต่อไปเพื่ อให้ งบการเงินสามารถน ามาเปรี ยบเทียบกันได้ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการน าเสนอ
งบการเงิน กิจการจัดประเภทข้ อมูลที่นามาเปรียบเทียบใหม่ตามย่อหน้ าที่ 41 และ 42

โครงสร้างและเนื้ อหา
ความนา
47

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น
งบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น งบก าไรขาดทุ น ที่ แ สดงแยกต่ า งหาก
(ถ้ ามีการนาเสนอ) และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และกาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
รายการอื่นๆ ในงบการเงินดังกล่ าวหรือในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ได้ กาหนดเรื่องเกี่ยวกับการนาเสนอข้ อมูลกระแสเงินสด
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48

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บางครั้งใช้ คาว่า “การเปิ ดเผย” ในความหมายกว้ าง โดยมีความหมาย
ครอบคลุ ม ถึ ง รายการที่ น าเสนอในงบการเงิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดไว้ ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น ๆ เว้ น แต่ มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ มีข้อกาหนดเฉพาะไว้ เป็ นอย่างอื่น การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
อาจจะทาไว้ ในงบการเงิน
การระบุชื่องบการเงิน

49
50

51

52

53

กิจการต้อ งระบุ ชื่อ งบการเงิน ไว้อ ย่ างชัด เจนและแยกออกจากข้อ มู ลอื่น ที่น าเสนออยู่ ใ น
เอกสารเผยแพร่ชุดเดียวกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏิบัติกับงบการเงินเท่านั้น โดยไม่ถือปฏิบัติกับข้ อมูลอื่น
ที่นาเสนอในรายงานประจาปี เอกสารที่ย่ ืนตามข้ อบังคับหรือเอกสารอื่น ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ที่ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถแยกข้ อมูลที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจากข้ อมู ล
อื่นที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินแต่ไม่ได้ จัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดเหล่านั้น
กิจการต้องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วน
อย่ า งชัด เจน และยังต้อ งแสดงข้อ มู ล ทุ ก ข้อ ต่ อ ไปนี้ อย่ า งเด่ น ชัด ซึ่ ง จะแสดงซ้ ากัน ได้
ถ้าการแสดงซ้ านั้นทาให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
51.1 ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เป็ นการระบุและการเปลีย่ นแปลงใน
ข้อมูลดังกล่าวจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน
51.2 การระบุ ว่ า งบการเงิน นั้น เป็ นงบการเงิน เฉพาะกิ จ การหรื อ เป็ นงบการเงิน ของ
กลุ่มกิจการ
51.3 วัน ที่สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหรื อ รอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุ ม งบการเงิน หรื อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
51.4 สกุ ลเงินที่ ใช้น าเสนองบการเงิน ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
และ
51.5 จานวนหลักทีใ่ ช้ในการแสดงจานวนเงินในงบการเงิน
ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 51 สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยการแสดงหั ว เรื่ อ งของหน้ างบการเงิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวเรื่องย่อของสดมภ์ และอย่างอื่นที่คล้ ายคลึงกัน กิจการต้ องใช้
ดุ ลยพิ นิ จในการตัดสินใจว่ าวิธีก ารใดเป็ นวิ ธีท่ีดีท่ีสุดที่จะนาเสนอข้ อ มู ลดั งกล่ าว ตัวอย่างเช่ น
งบการเงินที่นาเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์มักไม่แสดงข้ อมูลแยกเป็ นแต่ละหน้ า ดังนั้น กิจการ
จึงแสดงรายการต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่รวมอยู่ในงบการเงินสามารถเข้ าใจได้
กิจการมั ก แสดงจานวนเงิน ไว้ เป็ นหลั ก พั น หรื อ หลั ก ล้ านตามสกุ ลเงิน ที่ใช้ น าเสนองบการเงิน
เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินได้ ดีข้ ึน กิจการสามารถทาเช่ นนั้ นได้ ตราบใดที่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
กิจการได้ เปิ ดเผยถึงระดับของการปั ดเศษและการปั ดเศษดังกล่ าวไม่เป็ นการตัดทอนข้ อมูลที่มี
สาระสาคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
54

งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการทีแ่ สดงจานวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้
54.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
54.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
54.3 สินค้าคงเหลือ
54.4 สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพ ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 41 เรื่ อ ง
เกษตรกรรม
54.5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
54.6 สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจานวนเงินทีแ่ สดงในข้อ 54.1 54.2 และ 54.5)
54.7 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
54.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
54.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
54.10 ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ที่
รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
54.11 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
54.12 ประมาณการหนี้ สิน
54.13 หนี้ สินทางการเงิน (ไม่รวมจานวนเงินทีแ่ สดงในข้อ 54.11 และ 54.12)
54.14 หนี้ สิ น และสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เงิน ได้ส าหรับ งวดปั จจุ บ นั ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภำษีเงินได้
54.15 หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้
54.16 หนี้ สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
54.17 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมทีแ่ สดงในส่วนของเจ้าของ และ
54.18 ทุนทีอ่ อกจาหน่าย และสารองต่างๆ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
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55ก

56

57

58

59

กิจการต้องแสดงรายการแต่ละรายการ (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ระบุในย่อหน้าที่ 54)
หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงินเพิม่ เติม ถ้าหากการแสดงรายการใน
ลักษณะดังกล่าวช่วยให้เกิดความเข้าใจในฐานะการเงินของกิจการ
เมื่อกิจการแสดงยอดรวมย่อยตามย่อหน้ าที่ 55 ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้ อง
55ก.1 ประกอบด้ ว ยรายการที่ เป็ นจ านวนเงิน ที่ รั บ รู้ แ ละวั ด มู ล ค่ า เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
55ก.2 แสดงและก าหนดชื่ อในลั ก ษณะที่ ท าให้ รายการที่ เ ป็ นยอดรวมย่ อ ยดั ง กล่ า ว
มีความชัดเจนและสามารถเข้ าใจได้
55ก.3 มีความสม่าเสมอกันในแต่ละงวดที่รายงานเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 45 และ
55ก.4 ไม่ แ สดงให้ เด่ น ชั ด ไปกว่ า ยอดรวมย่ อ ยและยอดรวมที่ ก าหนดโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อ กิ จการแยกแสดงการจัด ประเภทสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ น
รายการหมุ นเวียนและไม่หมุ นเวียน กิจการต้องไม่จัดประเภทรายการสินทรัพย์ (หนี้ สิน)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์ (หนี้ สิน) หมุนเวียน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดลาดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต่างๆ
ตามย่ อหน้ าที่ 54 เป็ นเพี ยงการก าหนดไว้ อ ย่ างง่ ายตามลั กษณะและหน้ าที่ท่ีมี ความแตกต่ าง
เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้
57.1 รายการแต่ ล ะบรรทั ด ควรมี ก ารแยกแสดง หากขนาด ลั ก ษณะ หรื อ หน้ าที่ ข อง
แต่ ละรายการหรื อผลรวมของรายการที่คล้ ายคลึ งกันนั้ น มีป ระโยชน์ ต่อความเข้ าใจ
เกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ และ
57.2 คาอธิบายและการเรี ยงลาดับการแสดงรายการหรื อผลรวมของรายการที่คล้ ายคลึงกัน
อาจเปลี่ ยนแปลงได้ ตามลั กษณะและรายการของกิจการ เพื่ อให้ ข้อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเข้ าใจในฐานะการเงินของกิจการ ตัวอย่างเช่น สถาบั นการเงินอาจเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรายการข้ างต้ นเพื่อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
การใช้ ดุลยพินิจว่ารายการใดที่แยกแสดงเพิ่มเติมให้ พิจารณาโดยถือเกณฑ์ดังนี้
58.1 ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์
58.2 การใช้ งานของสินทรัพย์ภายในกิจการ และ
58.3 จานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สนิ
การใช้ เกณฑ์ วัดมู ลค่ าที่ต่างกั นสาหรั บสินทรั พย์ ต่างประเภทกั นเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ให้ เห็นว่ าสินทรั พย์ น้ั น
มี ลั ก ษณะและหน้ า ที่ต่ า งกั น ดั งนั้ น กิจ การจึ งแสดงสิน ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการนั้ น แยกจากกั น
ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์แต่ละประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สามารถแสดงในราคาทุน
หรื อ ราคาที่ตี ใหม่ ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
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ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
60

61

62

63

64

65

กิ จ การต้อ งแยกแสดงสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น เป็ นรายการหมุ น เวี ย นและไม่ ห มุ น เวี ย นใน
งบแสดงฐานะการเงินตามข้อ กาหนดของย่ อหน้าที่ 66 ถึง 76 เว้นแต่ การแสดงรายการ
ตามสภาพคล่ อ งจะมี ค วามน่ าเชื่ อ ถือ และมี ค วามเกี่ย วข้อ งมาก หากกิ จ การปฏิ บ ตั ิ ต าม
ข้อยกเว้นนี้ สินทรัพย์และหนี้ สินทั้งหมดต้องแสดงตามลาดับของสภาพคล่อง
ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้ สินจะนาเสนอไว้ด ว้ ยวิธีใดก็ตาม กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนที่คาดว่า
จะได้รบั คืน หรือ จ่ ายชาระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือ น สาหรับรายการสินทรัพ ย์และ
หนี้ สิน แต่ละบรรทัดซึ่งได้รวมยอดคงเหลือส่วนทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหรือจ่ ายชาระดังนี้
61.1 ไม่เกิน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน และ
61.2 เกินกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
หากกิ จ การขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารซึ่ ง มี ร อบระยะเวลาการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ ในงบแสดง
ฐานะการเงิ น จะให้ ข้อ มู ล ที่เป็ นประโยชน์ โดยการแยกสิน ทรั พ ย์ สุท ธิท่ีกิจ การใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ องออกจากสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ี กิ จ การใช้ ในการด าเนิ น งานระยะยาว
การจั ดประเภทในลั ก ษณะนี้ ทาให้ สิน ทรั พ ย์ท่ีคาดว่ าจะได้ รับ ประโยชน์ ในรอบระยะเวลาการ
ดาเนิ น งานปั จจุ บั น และหนี้ สิน ที่จะถึ งกาหนดช าระภายในช่ วงเวลาเดียวกัน นั้ น แสดงไว้ อย่ าง
เด่นชัด
กิจการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลาดับสภาพคล่อง
ของแต่ละรายการไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้ อยหรือน้ อยไปหามาก จะให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
เกี่ยวข้ องได้ ดีกว่ าการแสดงเป็ นรายการหมุ นเวี ยนและไม่ หมุ นเวี ยน เนื่ องจากกิจการดังกล่ าว
ไม่ได้ ขายสินค้ าหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานที่ระบุได้ อย่างชัดเจน
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 60 อนุ ญาตให้ กิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนโดยใช้ เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนควบคู่กับ
เกณฑ์การแสดงอื่นตามลาดับสภาพคล่องก็ได้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
มีความเกี่ยวข้ องมากกว่า
ข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่คาดว่ากิจการจะได้ รับชาระจากสินทรัพย์และจะชาระคืนหนี้สินเป็ นประโยชน์
ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ก าหนดให้ กิ จ การ
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น ครบก าหนดของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น รวมถึ ง ลู ก หนี้ การค้ า และลู ก หนี้ อื่ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น รวมถึ ง
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่ ืน ข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ี
ไม่ เป็ นตั วเงิน เช่ น สิน ค้ า คงเหลื อ หรื อ วั น ที่กิ จ การจะชาระหนี้ สิน เช่ น ประมาณการหนี้ สิน
ถือ เป็ นข้ อ มู ลที่มีป ระโยชน์ ไม่ ว่าสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน นั้ น จะแสดงเป็ นรายการหมุ น เวี ยนหรื อ
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รายการไม่หมุนเวียนก็ตาม ตัวอย่างเช่น กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลของมูลค่าของสินค้ าคงเหลือส่วนที่
คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
66

กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสินทรัพย์น้ นั เป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
66.1 คาดว่ าจะได้ร ับ ประโยชน์ หรื อ ตั้งใจส าหรับ ขายหรื อ ใช้ภ ายในรอบระยะเวลา
การดาเนินงานตามปกติของกิจการ
66.2 ถือสินทรัพย์โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ถือไว้เพือ่ ค้า
66.3 คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา
รายงาน หรือ
66.4 สินทรัพย์ทีเ่ ป็ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไม่มีขอ้ จากัดในการแลกเปลี่ยน
หรือการใช้ชาระหนี้ สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา
รายงาน
กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้างต้นเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

67

68

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คาว่า “ไม่หมุนเวียน” ให้ หมายรวมถึง สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน และสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ซึ่ งมี ลักษณะที่เป็ นระยะยาว และมิได้ มีข้อห้ ามในการใช้
คาอธิบายอื่นหากคาที่เลือกใช้ แทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน
รอบระยะเวลาการดาเนินงานของกิจการ หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ซ้ ือสินทรัพย์มาเพื่อใช้ ใน
การด าเนิ น งาน จนกระทั่ งได้ รั บ เงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หากไม่ ส ามารถระบุ
รอบระยะเวลาการด าเนิ นงานของกิจการได้ อย่ างชั ดเจนให้ ถื อว่ ารอบระยะเวลาการด าเนิ นงาน
มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรั พย์หมุ นเวี ยนหมายรวมถึง สิน ทรั พ ย์ต่างๆ (เช่ น สิน ค้ าคงเหลื อ
และลูกหนี้การค้ า) ที่ขาย ใช้ ไป หรือให้ ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ
ถึ ง แม้ กิ จ การไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ เหล่ า นั้ น ภายใน 12 เดื อ นนั บ จาก
รอบระยะเวลารายงานก็ตาม สินทรั พย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์
เบื้องต้ นเพื่อมีไว้ เพื่อค้ า (ตัวอย่างรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่เป็ นไปตามคานิยาม
ของการถื อ ไว้ เ พื่ อค้ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน) และส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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หนี้ สินหมุนเวียน
69

หนี้ สิ นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวียนเมื่อหนี้ สินนั้นเป็ นไปตามเงื่อ นไขข้อ ใดข้อ หนึ่ง
ต่อไปนี้
69.1 คาดว่าจะมีการชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของกิจการ
69.2 ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เบื้ องต้นคือมีไว้เพือ่ ค้า
69.3 ถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
69.4 กิจ การไม่ มี สิ ท ธิ อ ัน ปราศจากเงื่อ นไขให้เลื่อ นการช าระหนี้ ออกไปอี ก เป็ นเวลา
ไม่ น อ้ ยกว่ า 12 เดื อ น นับ จากรอบระยะเวลารายงาน (ดู ย่ อ หน้า ที่ 73) หาก
คู่สญ
ั ญามีทางเลือกให้จ่ายชาระหนี้ โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชาระหนี้
ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ
กิจการต้องจัดประเภทหนี้ สินทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้างต้นเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียน

70

71

72

หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เช่น เจ้ าหนี้การค้ า รายการคงค้ างบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน
และต้ นทุ น ด าเนิ น งานอื่ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ใ ช้ ในรอบระยะเวลา
การดาเนิ น งานตามปกติของกิจการ กิจการจัดประเภทรายการดังกล่ าวเป็ นหนี้ สิน หมุ น เวียน
แม้ ว่า จะครบก าหนดช าระเกิน กว่ า 12 เดื อ นนั บ จากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลา
การดาเนิน งานตามปกติน้ ี ให้ ถือปฏิบัติเหมือนกัน กับการจั ดประเภทสิน ทรัพย์และหนี้ สินของ
กิจการ สาหรั บ กรณี ท่ีกิจ การไม่ สามารถระบุ รอบระยะเวลาการดาเนิ น งานตามปกติได้ อย่า ง
ชัดเจนให้ ถือว่ารอบระยะเวลาการดาเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็ นหนี้สินที่การชาระไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามปกติ แต่มีก าหนดชาระภายใน 12 เดือนนับ จากรอบระยะเวลารายงาน หรื อถือไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เบื้องต้ นเพื่อมีไว้ เพื่อค้ า ตัวอย่างเช่น หนี้สินทางการเงินบางประเภทที่เป็ นไปตาม
คานิยามของการถือไว้ เพื่อค้ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และส่วนของหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ถึงกาหนด
ชาระในหนึ่งปี เงินปันผลค้ างจ่าย ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย และเจ้ าหนี้อ่นื ที่ไม่ใช่เจ้ าหนี้การค้ า สาหรับ
หนี้สินทางการเงินซึ่งกิจการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินทุน
หมุนเวียนที่ใช้ ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไม่ครบกาหนดชาระ
ภายใน 12 เดือนนั บ จากรอบระยะเวลารายงานให้ ถือเป็ นหนี้ สินไม่ หมุ นเวียนที่ต้องปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 74 และ 75
กิ จ การจั ด ประเภทหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ จ ะครบก าหนดช าระภายใน 12 เดื อ นนั บ จาก
รอบระยะเวลารายงานเป็ นหนี้ สิน หมุ น เวียน ถึงแม้ ว่าหนี้ สิน นั้ น เป็ นไปตามข้ อกาหนดทุ กข้ อ
ดังต่อไปนี้
72.1 เงื่อนไขเดิมในการชาระหนี้สนิ จะมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน และ
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มี ข้ อตกลงที่ จ ะช าระหนี้ โดยการก่ อ หนี้ สิ น ระยะยาวใหม่ ห รื อ วางก าหนดเวลา
การจ่ า ยเงิ น ใหม่ ให้ เป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว ซึ่ ง ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วจั ด ท าเสร็จ สมบู ร ณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ภายใต้ เงื่อนไขการกู้ยืมในปั จจุ บั น หากกิจการคาดหวังและมีสิทธิในการดาเนิ น การที่จะชาระ
ภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่ท่มี ีอายุอย่างน้ อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม
ออกไปเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 12 เดือนนั บ จากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผู กพั น นั้ น จั ด
ประเภทเป็ นไม่หมุนเวียนแม้ ว่าภาระผูกพันเดิมนั้นมีกาหนดชาระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน
อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่ มีสิทธิในการดาเนิ นการที่ชาระภาระผู กพั นเดิมโดยการก่อหนี้ สิน
ใหม่หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สิน
ใหม่ ) ทั้ งนี้ โดยไม่ พิ จารณาความสามารถของกิ จการในการช าระภาระผู กพั นเดิ มโดยการก่ อ
หนี้สนิ ใหม่ และภาระผูกพันนั้นจัดประเภทเป็ นหมุนเวียน
หากก่อนหรื อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญ ญาเงินกู้ยืมระยะยาว
ซึ่งเป็ นผลให้ หนี้สินนั้นกลายเป็ นหนี้ สินที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม กิจการจัดประเภทหนี้สินนั้นเป็ น
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น แม้ ว่ า ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงานและก่ อ นวั น ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ อ อก
งบการเงิน เจ้ าหนี้ตกลงที่จะไม่เรียกคืนหนี้น้ันทั้งที่ได้ มีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ กิจการ
จัดประเภทหนี้สินนี้เป็ นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไม่มี
สิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชาระหนี้ออกไปเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับจาก
วันที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้ ก้ ูตกลงที่จะผ่อนผันหนี้ให้ เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้ กิจการดาเนินการแก้ ไขการละเมิด
เงื่อนไข ซึ่งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้ กู้จะไม่สามารถเรียกร้ องให้ จ่ายชาระหนี้คืนในทันที
กิจการจัดประเภทหนี้สนิ นี้เป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ในส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ที่ จั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น หากมี เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง
ดังต่ อไปนี้ เกิดขึ้นระหว่ างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวั นที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
เหตุก ารณ์ ดังกล่ า วถื อ ว่ าเข้ า เงื่อ นไขที่ไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ งงบการเงิน แต่ ต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
76.1 มีการชาระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ระยะยาวใหม่
76.2 มีการแก้ ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ
76.3 เจ้ าหนี้ ผ่ อนผั นหนี้ ให้ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 12 เดื อนนั บจากสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เพื่อให้ กจิ การดาเนินการแก้ ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
72.2

73

74

75

76
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ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
77

78

79

กิจการต้องเปิ ดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของรายการที่นาเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทให้เหมาะสมกับ
การดาเนินงานของกิจการ
รายละเอี ย ดที่ แ สดงในการจั ด ประเภทย่ อ ยขึ้ นอยู่ กั บ ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้ าที่ของจานวนที่เกี่ยวข้ องนั้น กิจการยังใช้ ปัจจัยที่กาหนดไว้
ในย่ อ หน้ าที่ 58 ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ประเภทย่ อ ย ซึ่ ง การเปิ ดเผยรายการ
แต่ละรายการจะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
78.1 รายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ให้ แ ยกแสดงแต่ ล ะประเภทตามข้ อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
78.2 ลู ก หนี้ ให้ แยกแสดงเป็ นลู ก หนี้ การค้ า ลู ก หนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า และลูกหนี้อ่นื
78.3 สิน ค้ าคงเหลื อ ให้ แ ยกแสดงแต่ ละประเภทตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ เช่น สินค้ าซื้อมาเพื่อขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สินค้ า
ระหว่างผลิต และสินค้ าสาเร็จรูป
78.4 ประมาณการหนี้สิน ให้ แยกแสดงเป็ นประมาณการหนี้ สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ ของ
พนักงาน และประมาณการหนี้สนิ อื่น และ
78.5 ส่วนทุนของเจ้ าของ และสารองต่างๆ ให้ แยกแสดงเป็ นแต่ละรายการ เช่น ทุนที่ชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสารองต่างๆ
กิ จการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลต่ อไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
79.1 สาหรับหุน้ ทุนแต่ละประเภท
79.1.1 จานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน
79.1.2 จ านวนหุ้น ที่ อ อกจ าหน่ ายและช าระเต็ ม มู ล ค่ า และจ านวนหุ้น ที่ อ อก
จาหน่ายแต่ยงั ชาระไม่เต็มมูลค่า
79.1.3 ราคาทีต่ ราไว้ต่อหุน้ หรือเปิ ดเผยว่าหุน้ ไม่มีราคาตราไว้
79.1.4 รายการกระทบยอดของจานวนหุ้นที่ถือ โดยบุ ค คลภายนอก ณ วันเริ่ม
และวันสิ้ นงวด
79.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และข้อจากัดของหุน้ ทุนแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงข้อจากัด
ในการจ่ ายปันผลและการจ่ ายคืนทุน
79.1.6 หุ้นของกิจการที่ถือโดยกิจการหรือบริษทั ย่ อย หรือบริษทั ร่ วมของกิจการ
และ
79.1.7 หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อ ออกให้ตามสิ ท ธิ ห รือ ตามสัญ ญาการขายหุ้น พร้อ ม
เงือ่ นไขและจานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และ
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80

80ก

79.2 คาอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของสารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้าของ
กิจการที่ไม่มีหุน้ ทุน เช่ น ห้างหุน้ ส่ วน หรือทรัสต์ ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่งเทียบเท่ากับข้อมู ล
ที่กาหนดในย่อหน้าที่ 79.1 โดยให้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในระหว่างงวดสาหรับ
แต่ ล ะรายการในส่ วนของเจ้าของ ตลอดจนสิ ท ธิ บุ ริมสิ ท ธิ และข้อ จากัดของส่ วนได้เสี ย
ของเจ้าของ แต่ละประเภท
ถ้ากิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายการดังต่อไปนี้
80ก.1 เครือ่ งมือทางการเงินทีใ่ ห้สิทธิขายคืนจัดประเภทเป็ นตราสารทุน หรือ
80ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่เพิม่ ภาระผูกพันให้แก่กิจการในการที่จะส่งมอบสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจการตามสัดส่วนของหุน้ เฉพาะส่วนที่เปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ จัดประเภทเป็ น
ตราสารทุน
โดยจัดประเภทระหว่างหนี้ สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ กิจการต้องเปิ ดเผยจานวน
การจัด ประเภทรายการใหม่ ท้ ังการจัด เข้าและการย้ายออกจากแต่ ล ะประเภท (หนี้ สิ น
ทางการเงินหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ) จังหวะเวลาและเหตุผลการจัดประเภทรายการใหม่น้นั
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

81
81ก

81ข

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ต้องแสดงรายการ
เพิม่ เติมจากส่วนของกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
81ก.1 กาไรหรือขาดทุน
81ก.2 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
81ก.3 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด ซึ่งเป็ นยอดรวมของกาไรหรือขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ถ้ากิจการแสดงงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ส่วนของกาไรหรือขาดทุนต้องไม่แสดง
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กิ จการต้องแสดงรายการต่ อไปนี้ เพิ่มเติ มจากส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ นและก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น เพื่อ เป็ นการจัดสรรส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ น
สาหรับงวด
81ข.1 กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดทีเ่ ป็ นของ
81ข.1.1 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม และ
81ข.1.2 ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
81ข.2 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวดทีเ่ ป็ นของ
81ข.2.1 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม และ
81ข.2.2 ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
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ถ้ากิจการแสดงกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก กิจการต้องนาเสนอ
ข้อมูลตามย่อหน้า 81ข.1 ในงบดังกล่าว
ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือในงบกาไรขาดทุน
82

นอกเหนือจากรายการที่ตอ้ งแสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ส่วนของ
กาไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ งบก าไรขาดทุ น ต้อ งแสดงรายการแต่ ล ะบรรทัด พร้อ มจ านวนเงิน
สาหรับงวด สาหรับรายการดังต่อไปนี้
82.1 รายได้ โดยแยกแสดงดอกเบี้ ยรับทีค่ านวณโดยวิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง
82.1ก ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มู ลค่ า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
82.2 ต้นทุนทางการเงิน
82.2ก ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า (รวมถึงการกลับรายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่ า) ตามที่ก าหนดในหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
82.3 ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมและการร่วมค้าทีใ่ ช้วิธีส่วนได้เสีย
82.3ก ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากความแตกต่ างระหว่างราคาทุนตัดจาหน่ายของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยบันทึกไว้กบั มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการ
ใหม่ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยเปลีย่ นประเภทจาก
การวัดมู ลค่ าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ายเป็ นการวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน)
82.3ข ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น สะสมที่ เ คยบัน ทึ ก ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ซึ่ ง ถู ก จั ด
ประเภทใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุน หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทใหม่
โดยเปลีย่ นประเภทจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเป็ นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
82.4 ค่าใช้จ่ายภาษี
82.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
82.5ก ยอดรวมของการดาเนิน งานที่ย กเลิก ซึ ่ ง แสดงเป็ นจานวนเดีย ว (ดู ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก)
82.6–82.9 (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้)
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ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
82ก

ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ต้อ งแสดงรายการรายบรรทัด ส าหรับ จ านวนเงิ น ส าหรับ งวด
ดังต่อไปนี้
82ก.1 รายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ไม่รวมจานวนเงินที่แสดงในย่อหน้าที่ 82ก.2)
โดยจัดประเภทตามลักษณะรายการ และตามการจัดกลุ่มซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น กาหนดไว้ว่า
82ก.1.1 จะไม่ มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกาไรหรือ ขาดทุ นใน
ภายหลัง และ
82ก.1.2 จะมี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม่ เ ข้า ไปไว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ใน
ภายหลังเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ฉพาะเจาะจง
82ก.2 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษทั ร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มของรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กาหนด
ไว้ว่า
82ก.2.1 จะไม่ มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกาไรหรือ ขาดทุ นใน
ภายหลัง และ
82ก.2.2 จะมี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม่ เ ข้า ไปไว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ใน
ภายหลังเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ฉพาะเจาะจง
83 – 84 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
85
กิจการต้องแสดงรายการเพิ่มเติม (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 82)
หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถ้าการแสดง
รายการเหล่านั้นทาให้มีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกีย่ วกับผลการดาเนินงานทางการเงินของ
กิจการ
85ก เมื่อกิจการแสดงยอดรวมย่อยตามย่อหน้ าที่ 85 ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้ อง
85ก.1 ประกอบด้ ว ยรายการที่ เป็ นจ านวนเงิน ที่ รั บ รู้ แ ละวั ด มู ล ค่ า เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
85ก.2 แสดงและก าหนดชื่ อในลั ก ษณะที่ ท าให้ รายการที่ เ ป็ นยอดรวมย่ อ ยดั ง กล่ า ว
มีความชัดเจนและสามารถเข้ าใจได้
85ก.3 มีความสม่าเสมอกันในแต่ละงวดที่รายงานเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 45 และ
85ก.4 ไม่ แ สดงให้ เด่ น ชั ด ไปกว่ า ยอดรวมย่ อ ยและยอดรวมที่ ก าหนดโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับการแสดงกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
85ข กิจการต้ องแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เป็ นการกระทบยอด
สาหรั บ ยอดรวมย่ อ ยตามย่ อ หน้ าที่ 85 กับ ยอดรวมย่ อ ยหรื อ ยอดรวมที่ก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับงบดังกล่าว
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86

87

เนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ของกิจการ มีความแตกต่าง
ในเรื่องของความถี่ ความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผลกาไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณ์ได้
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น จะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้
งบการเงินเกิดความเข้ าใจผลการดาเนิ นงานทางการเงินที่เกิดขึ้นและยังช่ วยในการคาดหมาย
ผลการดาเนิ น งานทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการมีการแสดงรายการแต่ละบรรทัด
เพิ่ ม เติ ม ในงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่ น และการแก้ ไขค าอธิ บ ายที่ ใช้ แ ละ
จั ด เรี ยงล าดั บ รายการใหม่ หากการกระท าดั งกล่ า วจ าเป็ นต่ อ การอธิบ ายองค์ ป ระกอบของ
ผลการดาเนิน งานทางการเงิน โดยปั จจั ยที่นามาพิ จารณารวมถึง ความมีสาระสาคัญ ลักษณะ
และหน้ าที่ ข องแต่ ล ะรายการของรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย ตั ว อย่ า งเช่ น สถาบั น การเงิ น อาจมี
การแก้ ไขคาอธิบ ายเพื่ อให้ ข้อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของสถาบั น การเงิน นอกจากนี้
รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายจะนามาหักกลบกันไม่ได้ ยกเว้ นจะเข้ าตามเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 32
กิ จ การต้อ งไม่ แ สดงรายการรายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ยเป็ นรายการพิ เศษ ไม่ ว่ า จะแสดงใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด

88
89

กิจการต้อ งรับ รู ร้ ายการรายได้แ ละค่ าใช้จ่ายทุ กรายการส าหรับงวดในก าไรหรื อ ขาดทุ น
เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาหนดหรืออนุญาตไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ ระบุ ส ถานการณ์ ท่ี กิ จ การสามารถรั บ รู้ รายการ
นอกก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดปั จจุ บั น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้ อผิดพลาด ระบุสถานการณ์ 2 สถานการณ์ คือ
การแก้ ไขข้ อ ผิดพลาด และผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ กาหนดหรืออนุญาตให้ องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เข้ าเกณฑ์ตามคานิยามของรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
แยกออกจากกาไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 7)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด

90

91

กิ จการต้องเปิ ดเผยจานวนของภาษี เงิ นได้ที่เกี่ยวกับแต่ ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิจการอาจแสดงรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
91.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีท่เี กี่ยวข้ อง หรือ
91.2 แสดงยอดก่ อ นหั ก ผลกระทบทางภาษี ท่ีเกี่ ยวข้ อ ง พร้ อ มแสดงยอดที่เป็ นยอดรวม
ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับรายการนั้น
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92
93

94

95

96

ถ้ ากิจการเลือกที่จะปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 91.2 กิจการต้ องปั นส่วนภาษีระหว่ างรายการที่อาจถูก
จั ด ประเภทรายการใหม่ เข้ า ไปไว้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง และรายการที่ จ ะไม่ ถู ก
จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กิจการต้องเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่เกีย่ วกับองค์ประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ระบุว่าเมื่อใดจานวนที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น จะจัดประเภทใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน และการจัดประเภทดังกล่าวจะทาได้ หรือไม่
การจั ด ประเภทดั ง กล่ า วได้ ถู ก อ้ า งอิ ง ไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ว่ า เป็ นการปรั บ ปรุ ง
การจัดประเภทรายการใหม่ โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ รวมถึงองค์ประกอบ
ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีการจัดประเภทใหม่เข้ าไปในกาไรหรือขาดทุน
ซึ่งจานวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็ นกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในงวดปั จจุ บัน
หรืองวดก่อน โดยกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นต้ องหักออกจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่กาไร
ที่เกิดขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้ าไปในกาไรหรือขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมรายการดังกล่าว
ซา้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กิจการอาจแสดงการปรั บปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบกาไรขาดทุ น และกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น หรือ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการแสดงการปรับ ปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้ องแสดงรายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลังจากการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ท่เี กี่ยวข้ อง
ตัวอย่างการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ เช่น การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
ที่เกิดขึ้นจากการขายหน่ วยงานต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ) และเมื่อการป้ องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ ไว้ บ างรายการส่ งผลกระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น (ดู ย่ อ หน้ า ที่
6.5.11.4 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในส่วนที่
เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
การปรั บปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ไม่ ได้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรั พ ย์ท่ีรับรู้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 เรื่ อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือการวัดมูลค่าใหม่ของโครงการ
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ ของพนักงานที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน องค์ประกอบเหล่านี้จะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่จัดประเภทใหม่ใน
กาไรหรือขาดทุนในงวดต่อมา การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์อาจโอน
เข้ ากาไรสะสมในงวดต่อมา เมื่อกิจการใช้ สินทรัพย์หรือตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38
เรื่ อ ง สิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัวตน) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิน การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ จะไม่เกิดขึ้น หากการป้ องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงิน สดหรื อ การบั ญ ชี ส าหรั บ มู ลค่ าตามเวลาของสิท ธิเลื อ ก (หรื อ องค์ ป ระกอบราคา
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
ล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด หรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือ
ทางการเงิน ) ส่งผลต่อจานวนที่เคยได้ รับการตัดออกจากเงินสารองการป้ องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดหรือจากองค์ประกอบที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ ตามลาดับ แล้ วนาไป
รวมกับส่วนที่เป็ นราคาทุ นเริ่ มแรกหรือมูลค่ าตามบัญชีอ่ืนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น จานวน
ดังกล่าวจะโอนไปยังสินทรัพย์หรือหนี้สนิ โดยตรง
ข้อ มู ล ที่ต อ้ งน าเสนอในงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น หรื อ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
97
98

99

100
101

102

สาหรับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะและจานวน
แยกสาหรับแต่ละรายการ
สถานการณ์ท่ที าให้ กจิ การมีการเปิ ดเผยรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถึง
98.1 การลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ หรือการลดมูลค่าที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ให้ เป็ นมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น รวมทั้งการกลั บ รายการลดมู ล ค่ า
ดังกล่าว
98.2 การปรับโครงสร้ างกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สนิ ที่ได้
ตั้งไว้ สาหรับต้ นทุนในการปรับโครงสร้ างดังกล่าว
98.3 การจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
98.4 การจาหน่ายเงินลงทุน
98.5 การดาเนินงานที่ยกเลิก
98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย และ
98.7 การกลับรายการประมาณการหนี้สนิ
กิจการต้องนาเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนโดยใช้การจัดประเภท
ตามลัก ษณะหรื อ ตามหน้า ที่ ข องค่ า ใช้จ่ า ยภายในกิ จ การที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้แ ละมี
ความเกีย่ วข้องมากกว่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการนาเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้ าที่ 99 ในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กิจการจัดประเภทย่อยค่าใช้ จ่ายเพื่ อเน้ นให้ เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ของผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน ซึ่ งอาจแตกต่ างกั น ในด้ านความถี่ ของการเกิ ดรายการ โอกาสและการคาดคะเน
ผลกาไรหรือขาดทุน รายละเอียดดังกล่าวกิจการเลือกนาเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หรือตามหน้ าที่กไ็ ด้
รูปแบบแรกของการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายคือ วิธลี ักษณะค่าใช้ จ่าย กิจการรวมค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ของค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุน (เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน และค่าโฆษณา) โดยไม่มีการปั นส่วนระหว่างหน่ วยงานภายในกิจการ การวิเคราะห์
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
ค่าใช้ จ่ายตามวิธีน้ ีอาจง่ายต่อการปฏิบัติ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้ องปั นส่วนค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของ
ค่าใช้ จ่ายนั้น ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่าใช้ จ่ายเป็ นดังนี้
รายได้
รายได้ อ่นื
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัตถุส้ นิ เปลืองที่ใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษี
103

105

X
X
X
X
X
(X)
X

รู ป แบบที่ ส องของการวิ เคราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยคื อ วิ ธี ห น้ าที่ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ วิ ธี ต้ น ทุ น ขาย และ
จั ด ประเภทค่ า ใช้ จ่ ายตามหน้ าที่ ของค่ าใช้ จ่ า ยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของต้ น ทุ น ขาย เช่ น ต้ น ทุ น ของ
กิจกรรมการกระจายสิน ค้ าหรื อ กิจกรรมการบริ หาร ตามวิ ธีน้ ี กิจการต้ องเปิ ดเผยต้ น ทุ น ขาย
แยกจากค่าใช้ จ่ายอื่นเป็ นอย่างน้ อย การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามวิธีน้ ี ให้ ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้ อง
แก่ผ้ ูใช้ งบการเงินมากกว่าการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ แต่การปั นส่วนต้ นทุนแก่หน่ วยงาน
ต่างๆ อาจต้ องอาศั ยการปั นส่วนที่ไม่ มีหลั กเกณฑ์แน่ นอนและใช้ ดุลยพิ นิจอย่ างมาก ตัวอย่าง
การจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่เป็ นดังนี้
รายได้
ต้ นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้ อ่นื
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
กาไรก่อนภาษี

104

X
X

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
X

กิจการที่แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับลักษณะของค่าใช้จ่าย
ซึ่งรวมถึงค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
การเลือกระหว่างวิธีหน้ าที่ค่าใช้ จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้ จ่ายขึ้นอยู่กับปั จจัยในอดีตและปั จจัยของ
อุ ตสาหกรรมรวมทั้งลั กษณะของกิจการ ทั้งสองวิธีช้ ี ให้ เห็น ว่ าต้ น ทุ น เหล่ านั้ น อาจผั น แปรกับ
ปริ มาณการขายหรื อการผลิตโดยตรงหรื อโดยอ้ อ มของกิจการ เนื่ องจากการน าเสนอแต่ ละวิ ธี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
มีข้อดีสาหรับประเภทของกิจการที่แตกต่างกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ ฝ่ายบริหาร
เลือกการนาเสนอที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องมากกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ค่าใช้ จ่าย มีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทค่าใช้ จ่าย
ตามหน้ าที่ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บ ค่ าใช้ จ่ า ยตามลั กษณ ะตาม
ย่อหน้ าที่ 104 คาว่า “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มีความหมายเดียวกับคานิยามที่ใช้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
106

กิ จ การต้อ งน าเสนองบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ย่อหน้าที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
106.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด ซึ่ งแสดงจานวนรวมที่จัดสรรให้แก่ส่วนของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมแยกออกจากกัน
106.2 ส าหรับแต่ ละองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของ ผลกระทบของการน านโยบาย
การบัญ ชี มาปรับปรุ งย้อนหลังหรื อแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด และ
106.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
106.4 ส าหรับองค์ประกอบแต่ ละรายการของส่ วนของเจ้าของ การกระทบยอดระหว่ าง
ยอดยกมา ณ วัน ต้น งวดและวัน สิ้ นงวด ให้เ ปิ ดเผยแยกต่ า งหากส าหรับ การ
เปลีย่ นแปลงซึ่งเป็ นผลจาก (เป็ นอย่างน้อย)
106.4.1 กาไรหรือขาดทุน
106.4.2 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
106.4.3 รายการกับ ผู เ้ ป็ นเจ้าของในฐานะที่ เป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเงิน ทุ น ที่
ได้รบั จากผูเ้ ป็ นเจ้าของและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผูเ้ ป็ นเจ้าของและ
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่ อ ย
ทีไ่ ม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม
ข้อ มู ล ที่ ต อ้ งน าเสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ ว นของเจ้าของหรื อ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

106ก ส าหรับ แต่ ล ะรายการของส่ ว นของเจ้าของ กิ จการต้อ งแสดงการวิ เคราะห์กาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในแต่ ละรายการไม่ว่าจะเป็ นรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 106.4.2)
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107

108
109

110

กิจการต้อ งแสดงจานวนเงิน ปั น ผลที่จ่ ายให้แ ก่ ผู เ้ ป็ นเจ้าของในระหว่ างงวดในงบแสดง
การเปลี่ย นแปลงส่ วนของเจ้าของ หรือ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน พร้อ มทั้งแสดง
จานวนเงินปันผลต่อหุน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในย่ อ หน้ าที่ 106 องค์ ป ระกอบของส่ ว นของเจ้ า ของรวมถึ ง แต่ ล ะประเภทของการจั ด สรร
ส่วนของเจ้ าของ ยอดสะสมของแต่ละประเภทของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกาไรสะสม
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของของกิจการระหว่ างวั นเริ่ มรอบระยะเวลารายงานกับวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานสะท้ อนให้ เห็นการเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกิจการในระหว่างงวด
และต้ น ทุ น ของรายการที่เกี่ยวข้ อ งโดยตรงกั บ รายการดั งกล่ าว การเปลี่ ยนแปลงโดยรวมใน
ส่ วนของเจ้ า ของในระหว่ า งงวดที่เป็ นตั ว แทนของจ านวนรวมของรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ ายต่ างๆ
รวมถึงผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหว่างงวด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลมาจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ (เช่น การลงทุนเพิ่ม
การซื้อคืนหุ้นทุนของกิจการ และการจ่ายปันผล)
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด กาหนดให้ การปรับปรุงย้ อนหลังเป็ นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ด้ วยวิ ธี ป รั บ ย้ อ นหลั งหากท าได้ ในทางปฏิ บั ติ ยกเว้ นในกรณี ท่ี ป ระมาณการหนี้ สิ น ในช่ ว ง
เปลี่ ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บอื่นกาหนดให้ ใช้ วิธีอ่ ืน มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด ยังได้
กาหนดให้ การแก้ ไขงบการเงินเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาด ทาการปรับย้ อนหลัง หากทาได้ ในทางปฏิบัติ
โดยการปรั บปรุงย้ อนหลังและการปรั บงบการเงินย้ อนหลังไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้ าของ แต่เป็ นการปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสม ยกเว้ นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อื่ น ๆ จะก าหนดให้ เป็ นการปรั บ ปรุ งย้ อนหลั ง ขององค์ ป ระกอบอื่ น ในส่ ว นของเจ้ าของ
ย่อหน้ าที่ 106.2 กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยการปรับปรุงรวมของแต่ละองค์ประกอบของส่วนของ
เจ้ าของซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยยอดปรับปรุงข้ างต้ นสาหรับแต่ละ
งวดของงวดก่อนและต้ นงวด
งบกระแสเงินสด

111

ข้ อ มู ลกระแสเงิน สดช่ วยให้ เกณฑ์ในการประเมิ น ความสามารถของกิจการในการก่ อให้ เกิด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ า เงิน สด และความต้ อ งการใช้ ก ระแสเงิน สดของกิจ การแก่ ผ้ ู ใช้
งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด กาหนดข้ อบังคับในการนาเสนอและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลกระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้าง
112

113

114

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้อง
112.1 แสดงข้อ มู ล เกี่ย วกับ เกณฑ์ก ารจัด ท างบการเงิน และนโยบายการบัญ ชี เฉพาะ
ทีก่ ิจการใช้ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 117 ถึง 124
112.2 เปิ ดเผยข้อมู ลที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ไม่ได้นาเสนอไว้
ทีใ่ ดในงบการเงิน และ
112.3 ให้ขอ้ มู ลอื่นเพิม่ เติมที่ไม่ได้นาเสนอไว้ที่ใดในงบการเงิน แต่เป็ นข้อมู ลที่เกี่ยวข้อง
ต่อการทาความเข้าใจงบการเงินเหล่านั้น
กิจการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เป็ นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ใ นทางปฏิบ ตั ิ โดยในการกาหนดลัก ษณะที ่เป็ นระบบนั้น กิจ การต้อ งพิจ ารณาถึง
ผลกระทบต่อความเข้าใจได้และการเปรียบเทียบกันได้ของงบการเงิน โดยแต่ละรายการ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด กิจการต้องมีการอ้างอิงถึงข้อมูล
ที่เกีย่ วข้องซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตัวอย่างของการเรียงลาดับอย่างเป็ นระบบหรื อการจัดกลุ่มของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึง
114.1 การให้ ความส าคั ญ กั บ ขอบเขตของกิ จ กรรมที่ กิ จ การพิ จ ารณาว่ า เกี่ ย วข้ องกั บ
ความเข้ าใจได้ ของผลการดาเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินของกิจการมากที่สุด
เช่น การจัดกลุ่มข้ อมูลกิจกรรมดาเนินงานบางกิจกรรมเข้ าด้ วยกัน
114.2 การจัดกลุ่มข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่วัดมูลค่ าคล้ ายคลึ งกันเข้ าด้ วยกัน เช่น สินทรัพย์
ที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
114.3 การจัดลาดับตามลาดับการแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และงบแสดงฐานะการเงิน เช่น
114.3.1 ข้ อความที่ระบุว่างบการเงินได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ดูย่อหน้ าที่ 16)
114.3.2 นโยบายการบัญชีสาคัญที่กจิ การใช้ (ดูย่อหน้ าที่ 117)
114.3.3 ข้ อมูลประกอบสาหรับรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้ า ของ และงบกระแสเงิน สด โดยจั ด เรี ย งล าดั บ ตามงบการเงิน และ
ตามลาดับของแต่ละรายการที่นาเสนอในงบการเงินนั้น และ
114.3.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
114.3.4.1 หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
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ที่อาจเกิดขึ้น) และภาระผูกพั นตามสัญ ญาซึ่งยังไม่ได้ รับ รู้
และ
114.3.4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ใช่ ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์
และนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน)
115
116

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการอาจแสดงหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ที่ให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับเกณฑ์การจั ดทางบการเงิน
และนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิ การเลือกใช้ แยกไว้ เป็ นอีกส่วนหนึ่งของงบการเงิน
การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี

117

118

119

กิจการต้องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ ซึ่งประกอบด้วย
117.1 เกณฑ์ (มูลฐาน) การวัดมูลค่าทีใ่ ช้จดั ทางบการเงิน และ
117.2 นโยบายการบัญ ชี อื่ น ๆ ที่ กิ จ การเลื อ กใช้ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ ความเข้า ใจได้ใ น
งบการเงินของกิจการ
เกณฑ์หรื อมูลฐานการวัดมู ลค่ าที่ใช้ จัดทางบการเงิน (เช่ น การวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนเดิม ราคาทุน
ปัจจุบัน มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน) เป็ นส่วนสาคัญสาหรับ
กิจการที่จะแจ้ งผู้ ใช้ งบการเงิน เนื่ องจากเกณฑ์ ดั งกล่ าวที่กิจการใช้ จั ดท างบการเงินมี ผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อการวิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น ถ้ ากิจการใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่ า
ในงบการเงิ น มากกว่ าหนึ่ งเกณฑ์ เช่ น กรณี ท่ี สิ น ทรั พ ย์ บ างประเภทมี ก ารตี ราคาใหม่ กิ จการ
ต้ องเปิ ดเผยให้ เห็นว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภทใดที่นาเกณฑ์การวัดมูลค่าแต่ละเกณฑ์มาใช้
ในการตัดสินใจว่ากิจการควรเปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชีเรื่องใดบ้ างนั้น ฝ่ ายบริหารของกิจการ
จะพิ จารณาว่ าการเปิ ดเผยนั้ น จะช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน เข้ าใจว่ ารายการ เหตุการณ์ อ่ืน ๆ และ
สภาพการณ์ ต่างๆ ได้ สะท้ อนให้ เห็นไว้ ในผลการดาเนิ นงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงาน
อย่างไร แต่ละกิจการต้ องพิจารณาลักษณะของการดาเนินงานและนโยบายการบัญชีของกิจการ
ที่ผ้ ูใช้ งบการเงินจะคาดหวังที่จะให้ มีการเปิ ดเผยสาหรับประเภทของกิจการนั้น การเปิ ดเผยให้
ทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้ จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้ งบการเงิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากนโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้ น้ันเลือกจากทางเลือกหลายทางที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอนุ ญาต ตัวอย่างเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลว่ากิจการเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
สาหรั บรายการอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น (ดูมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 40 เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน) มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีข้อกาหนดพิ เศษที่กาหนดให้ กิจการ
เปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับนโยบายการบั ญชี โดยเฉพาะ รวมถึงทางเลื อกที่เลือกโดยผู้บริหารระหว่าง
นโยบายการบั ญชี ท่ีแตกต่ างกันที่มาตรฐานการบั ญชี อนุ ญ าต ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญ ชี

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

39

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1

120
121

122

123

124

ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดการเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าประเภท
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
นโยบายการบัญชีอาจมีความสาคัญเนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของกิจการ แม้ ว่าจานวนเงิน
ของรายการที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ จะไม่มีสาระสาคัญก็ตาม การเปิ ดเผยนโยบาย
การบั ญ ชีท่ีสาคัญแต่ ละเรื่ องที่ยังไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดไว้ แต่ กิจการได้
เลือกและนานโยบายการบัญชีไปใช้ ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด เป็ นการเหมาะสม
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยไว้ใ นหั ว ข้อ นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน อื่ น เกี่ย วกับ การใช้ดุ ล ยพิ นิจของฝ่ ายบริ ห ารซึ่ งแตกต่ างไปจากประมาณการ
ที่เกี่ย วข้อ ง (ดู ย่ อ หน้าที่ 125) ที่ ผู บ้ ริ ห ารจัด ท าขึ้ นตามกระบวนการในการน านโยบาย
การบัญชีของกิจการไปถือปฏิบตั ิและมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินของรายการ
ทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบั ญ ชีของกิจการ ฝ่ ายบริหารของกิจการต้ องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ หลายอย่ า งที่ แ ตกต่ า งจากประมาณการที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง สามารถมี ผ ลกระทบ
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ต่ อจ านวนเงิน ที่รั บ รู้ ในงบการเงิน (นอกเหนื อจากการใช้ ดุ ลยพิ นิ จเกี่ยวกั บ
ประมาณการทางบัญชี) ตัวอย่างของการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร ได้ แก่
123.1 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
123.2 ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มี นั ย ส าคั ญ เกื อ บทั้ ง หมดของความเป็ นเจ้ าของ
ของสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และสิน ทรั พ ย์ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด้ านผู้ ให้ เช่ า โอนไปให้ แ ก่
กิจการอื่นเมื่อใด
123.3 โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว การขายสินค้ าบางรายการถือเป็ นข้ อตกลงทางการเงินซึ่ง
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการขายหรือไม่ และ
123.4 ข้ อ ก าหนดตามสัญ ญาซึ่ งท าให้ เกิ ด กระแสเงิน สดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ย งเงิน ต้ น และ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กาหนดไว้ หรือไม่
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 122 เป็ นข้ อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อื่น
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยดุลยพิ นิจที่ใช้ ในการพิ จารณาว่ ากิจการมีอานาจควบคุม
กิ จ การอื่ น หรื อ ไม่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
กาหนดว่ าในกรณีท่ีการจัดประเภทอสังหาริ มทรั พย์จัดทาได้ ยาก กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ีกิจการ
พั ฒนาขึ้นเองเพื่ อ ใช้ ในการแยกประเภทอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ที่มีไว้ ใช้ งานออกจาก
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามปกติธุรกิจ
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แหล่งข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
125

126

127

128

129

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้เกี่ยวกับอนาคตและแหล่งที่มาที่สาคัญอื่น
ของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งผลให้มีการปรับปรุงที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้ สินภายในปี บัญชีถดั ไป ซึ่งในกรณีดงั กล่าวนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงรายละเอียดทุกข้อ ดังนี้
125.1 ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้ สิน และ
125.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินบางประเภท กิจการต้ องใช้ การประมาณการ
ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ ท่ี ไ ม่ แ น่ น อนในอนาคตที่ จ ะมี ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น เหล่ า นั้ น
ณ วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตั ว อย่ า งเช่ น กรณี ท่ี ไม่ มี ร าคาตลาดที่ อ้ า งอิ งได้ เพื่ อ ใช้ ใ น
การวัดมูลค่า ประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับอนาคตเป็ นสิ่งจาเป็ นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้ าสมัยของเทคโนโลยีท่มี ีต่อ
สินค้ าคงเหลือ ประมาณการหนี้สินซึ่งผลของคดีความในอนาคตเป็ นผลจากคดีความที่ยังไม่ยุติ
ในปัจจุบัน และหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาว เช่น หนี้สินเงินบานาญ การประมาณ
เหล่านี้อาศัยข้ อสมมติต่างๆ เกี่ยวกับการปรั บปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรื ออัตราคิดลด
การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านราคาในอนาคต ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อต้ นทุนอื่น
ข้ อ สมมติ แ ละที่มาของความไม่ แ น่ น อนในการประมาณการอื่น ที่เปิ ดเผยตามย่ อ หน้ าที่ 125
เป็ นข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมาณการซึ่ งต้ อ งใช้ ค วามเห็น ของฝ่ ายบริ ห ารที่ได้ ม าอย่ า ง
ยากลาบากที่สุด ใช้ ความเห็นส่วนตนมากที่สุด หรื อมีความซับซ้ อนที่สุด ยิ่งจานวนของตัวแปร
และข้ อ สมมติท่ีมีผลกระทบต่ อการแก้ ไขในอนาคตที่เป็ นไปได้ ของความไม่ แน่ นอนเพิ่ มมากขึ้น
เท่าใด การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารจะยิ่งต้ องใช้ จิตสานึกมากขึ้นและซับซ้ อนขึ้นเท่านั้น ซึ่งมักทาให้
โอกาสที่จะเกิดการปรั บปรุงอย่างมีสาระสาคัญตามมาต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
มีมากยิ่งขึ้นด้ วย
ข้ อมู ลที่เปิ ดเผยตามย่ อหน้ าที่ 125 ไม่ ได้ ก าหนดไว้ ส าหรั บสินทรั พ ย์ และหนี้ สินที่มี ความเสี่ยง
ที่ มี นั ยส าคั ญ ที่ มู ลค่ าตามบั ญ ชี อ าจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างเป็ นสาระส าคั ญ ในปี บั ญ ชี ถั ดไป
หาก ณ วั นสิ้น รอบระยะเวลารายงาน สินทรั พย์ และหนี้ สินนั้ นถู กวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม
โดยพิ จารณาจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ระบุ ได้
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในปี บัญชีถัดไป แต่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ้นจากข้ อสมมติหรื อที่มาของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 125 นาเสนอในลักษณะที่จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจถึง
การใช้ ดุลยพิ นิจของผู้ บริ หารเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความไม่ แน่ นอนของประมาณการที่ใช้
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130
131

132

133

ลักษณะและระดับของข้ อมูลที่ให้ จะแตกต่างกันตามลักษณะของข้ อสมมติและสถานการณ์อ่ ืนๆ
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างประเภทของการเปิ ดเผยที่กจิ การจัดทา
129.1 ลักษณะของข้ อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่น
129.2 ความอ่ อ นไหวของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ต่ อ วิ ธีก าร ข้ อ สมมติ และประมาณการที่ ใช้ ใน
การคานวณ รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวนั้น
129.3 การคลี่ ค ลายที่ค าดไว้ ของความไม่ แ น่ น อนและช่ ว งของผลลั พ ธ์ท่ีเป็ นไปได้ อ ย่ า งมี
เหตุ ผ ลเกี่ ยวกั บ มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ได้ รับ ผลกระทบในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และ
129.4 ค าอธิบ ายถึ งการเปลี่ ย นแปลงข้ อ สมมติ ท่ีใช้ ในอดี ต เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ดังกล่าวหากความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่
ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 125 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ได้ ก าหนดให้ กิจ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการพยากรณ์ต่างๆ
ในกรณี ท่ี ไม่ ส ามารถท าได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ท่ี จ ะเปิ ดเผยระดั บ ของผลกระทบที่ เ ป็ นไปได้ ข อง
ข้ อ สมมติ แ ละที่มาของความไม่ แ น่ น อนในการประมาณการ ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยว่ามีความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ ความรู้เท่าที่มีอยู่ว่าผลลัพธ์ท่จี ะ
เกิดขึ้นจริงในปี บัญชีหน้ ามีความแตกต่างจากข้ อสมมติท่ใี ช้ ซึ่งสามารถกาหนดการปรับปรุงอย่าง
มี สาระส าคั ญ ต่ อ มู ล ค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ ถู ก กระทบ และไม่ ว่า ในกรณี ใด
กิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินเฉพาะ (หรือประเภท
ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ) ที่กระทบโดยข้ อสมมติท่กี จิ การใช้
ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยตามย่ อ หน้ าที่ 122 เกี่ ย วกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ซึ่ ง ฝ่ ายบริ ห ารจั ด ท าขึ้ นตาม
กระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติไม่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของที่มาของประมาณการความไม่แน่นอนตามย่อหน้ าที่ 125
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อสมมติบางประการที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 125 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สิน ที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อสมมติท่สี าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคตที่อาจกระทบต่ อประเภทของประมาณการหนี้ สินภายใต้ สถานการณ์ เฉพาะ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ดเผย
ข้ อสมมติฐานที่สาคัญ (รวมทั้งเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้ อมูลที่นามาใช้ ) ที่กจิ การใช้ ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ส่วนทุน

134
135

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่ช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค์ นโยบาย
และกระบวนการจัดการส่วนทุนของกิจการ
เพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 134 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
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136

135.1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของ
กิจการ ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
135.1.1 คาอธิบายสิ่งที่กจิ การจัดการเป็ นส่วนทุน
135.1.2 เมื่อกิจการปฏิบัติตามข้ อกาหนดจากภายนอกกิจการในเรื่องเกี่ยวกับส่วนทุน
กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยลั ก ษณะของข้ อ ก าหนดนั้ น และข้ อ ก าหนดนั้ น ได้
รวมเข้ าเป็ นการจัดการส่วนทุนอย่างไร และ
135.1.3 กิจการได้ บรรลุวัตถุประสงค์สาหรับการจัดการส่วนทุนอย่างไร
135.2 ข้ อมู ลสรุ ปเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับ สิ่งที่กิจการจั ดการเป็ นส่วนทุ น กิจการบางแห่ งถือว่ า
หนี้สินทางการเงินบางอย่าง (เช่ น หุ้นกู้ด้อยสิทธิบางประเภท) เป็ นส่วนหนึ่งของทุน
กิจการบางแห่ งถือว่ าส่วนของทุนไม่ รวมองค์ประกอบบางอย่างของส่วนของเจ้ าของ
(เช่น องค์ประกอบที่เกิดจากการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
135.3 การเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนของรายการตามย่อหน้ าที่ 135.1 และ 135.2
135.4 ข้ อเท็จจริ งว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก
กิจการหรือไม่ในระหว่างงวด
135.5 เมื่อกิจการมิได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการรั กษาระดับ เงินทุ นจากภายนอกกิจการ
กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดนั้น
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเหล่านี้เป็ นข้ อมูลที่รายงานให้ ผ้ ูบริหารสาคัญทราบเป็ นการภายใน
กิจ การอาจจั ด การส่วนทุ น ได้ ห ลายแนวทางและการจั ด การนั้ น ขึ้ น อยู่ กับ ข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ
ส่ว นทุ น ที่แ ตกต่ างกัน ตัวอย่ างเช่ น กิจ การในกลุ่ มเดี ยวกัน อาจรวมกิจ การที่ดาเนิ น กิจกรรม
การประกอบธุร กิจ ประกั น ภั ย และกิจ กรรมการประกอบธุ ร กิ จ ธนาคาร และกิ จ การที่ อ าจมี
การดาเนินธุรกิจอยู่ในเขตการปกครองหลายเขต เมื่อการเปิ ดเผยโดยรวมถึงข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
ส่ ว นทุ น และการจั ด การส่ ว นทุ น ในลั ก ษณะรวมไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ห รื อ
เป็ นการบิ ดเบื อนความเข้ าใจของผู้ ใช้ งบการเงินเกี่ยวกับแหล่ งเงิน ทุ นของกิจการ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อกาหนดเกี่ยวกับส่วนทุนแยกต่างหากสาหรับแต่ละข้ อกาหนดเกี่ยวกับส่วนทุนที่กิจการ
ถือปฏิบัติ

เครือ่ งมือทางการเงินทีใ่ ห้สิทธิขายคืนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
136ก ส าหรับ เครื่อ งมื อ ทางการเงิน ที่ให้สิ ท ธิ ข ายคื น ที่จัด ประเภทเป็ นตราสารทุ น กิจ การต้อ ง
เปิ ดเผย (ถ้าไม่ได้เปิ ดเผยไว้ทีอ่ ื่นใด) ดังนี้
136ก.1 สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่ วกับจานวนทีถ่ ูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
136ก.2 วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการสาหรับการจัดการภาระผูกพันในการซื้ อคืน
หรือไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินเมื่อถูกกาหนดให้ทาโดยผูถ้ ือเครื่องมือ รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ ด้วย
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136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพือ่ การไถ่ถอนหรือซื้ อคืนเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทนั้นๆ และ
136ก.4 ข้อมูลที่เกีย่ วกับกระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพือ่ การไถ่ถอนหรือ
ซื้ อคืนเครือ่ งมือทางการเงินกาหนดไว้อย่างไร
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่น
137

138

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
137.1 จานวนเงินปั นผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจ่ ายก่อนวันอนุ มตั ิให้ออกงบการเงิน
ซึ่งในระหว่างรอบระยะเวลานี้ กิจการยังไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นรายการจัดสรรส่วนทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ทุน พร้อมทั้งจานวนเงินปันผลต่อหุน้ และ
137.2 จานวนเงินปันผลของหุน้ บุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยเรื่ อ งต่ อ ไปนี้ หากยังมิ ได้เปิ ดเผยไว้ที่ ใดในข้อ มู ลเผยแพร่ พ ร้อ มกับ
งบการเงิน
138.1 ภู มิล าเนาและรู ป แบบตามกฎหมายของกิ จการ ประเทศที่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
กิ จ การ และที่ อ ยู่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย น (หรื อ สถานที่ ห ลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ
หากแตกต่างไปจากทีอ่ ยู่จดทะเบียน)
138.2 คาอธิบายลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
138.3 ชื่อของบริษทั ใหญ่ และชื่อของบริษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุดของกลุ่มกิจการ และ
138.4 กิจการทีม่ ีอายุจากัด ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของกิจการ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
139

139ก
139ข
139ค
139ง
139จ
139ฉ
139ช
139ซ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจการถื อปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ก่ อนวั นที่มีผลบั งคั บใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญ ญาทีท่ ากับ ลูกค้า ทาให้ เกิด
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 34 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
139ฒ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่ อ หน้ าที่ 7 68 71 82 93 95 96 106 และ 123 และตั ด ย่ อ หน้ าที่ 139จ 139ช และ 139ฐ
กิจการต้ องถื อปฏิบั ติตามการปรับปรุงดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
139ณ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139ด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง สั ญ ญ าเช่ า ท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง
ย่อหน้ าที่ 123 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
139ต – 139ถ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139ฌ
139ญ
139ฎ
139ฏ
139ฐ
139ฑ

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
140

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
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