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ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562 1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 

เรือ่ง 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้งแรก 

 

คํานาํ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก  

ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 (IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (Bound volume 

2019 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 

30 39ฟ 39ร ค4 ง1 ง7 ง8ข และ ง9 และเพ่ิมย่อหน้าที่ ง9ข ถงึ ง9จ และ จ8 และตัดย่อหน้าที่ ง9ก และ

ปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ระบุในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสามารถสรุปลักษณะที่สาํคัญของหลักการของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

ลกัษณะสาํคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนาํมาใช้ในกรณีที่กิจการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นคร้ังแรกโดยมีคําอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

2 โดยทั่วไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินแต่ละฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่อไปน้ีสาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
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ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562 2 

การเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นสาํหรับการบัญชีของ

กจิการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2.1 รับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้รับรู้

รายการ 

2.2 ไม่รับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไม่อนุญาตให้รับรู้รายการดังกล่าว 

2.3 จัดประเภทรายการใหม่สาํหรับรายการที่รับรู้ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้

ก่อนหน้า เป็นสนิทรัพย์ หน้ีสนิ หรือองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึง แต่

รับรู้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือองค์ประกอบ 

ของส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง และ 

2.4 ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ 

ทุกรายการ 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ข้อยกเว้นจากข้อกาํหนดตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในบางเร่ืองเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่ต้นทุนของการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสงูกว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินได้รับ นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไม่อนุญาตให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังในบางเร่ือง โดยเฉพาะในกรณีที่การใช้วิธีปรับย้อนหลัง

กาํหนดให้ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ในอดีต หลังจากที่ทราบผลลัพธ์ของ

รายการดังกล่าวแล้ว 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่อธบิายถึงวิธกีารเปล่ียนแปลง

จากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ามาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผล

กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกจิการที่ได้รายงาน 

5 กาํหนดให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่งบการเงินที่จัดทาํขึ้ น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2563 และสนับสนุนให้ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่

ดังกล่าว 

 

**คาํนาํน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 

เรือ่ง 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้งแรก 
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สารบญั 

 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 6 

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

6 

นโยบายการบญัชี 7 

ขอ้ยกเวน้จากการปฏิบติัตามวิธีปรบัยอ้นหลงัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัอ่ืน 

13 

ขอ้ยกเวน้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 18 

การนาํเสนอรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 20 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 21 

คําอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 23 

วนัถอืปฏิบติั 34 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 40 

ภาคผนวก  

ก  คํานยิาม  

ข ขอ้ยกเวน้จากการปฏิบติัตามวิธีปรบัยอ้นหลงัของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอ่ืน 

 

ค ขอ้ยกเวน้สําหรบัการรวมธุรกิจ  

ง ขอ้ยกเวน้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน  

จ ขอ้ยกเวน้ระยะสั้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 40 และภาคผนวก ก ถึง จ ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์

ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คาํนิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นคร้ังแรกในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน สาํหรับคาํนิยามอื่นได้รวบรวมอยู่ในคาํศัพท์สาํหรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนด

ของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้

นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการ

บญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 

เรือ่ง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

วตัถุประสงค ์

 

1 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่างบการเงินของ

กิจการทีจ่ดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครัง้แรก และรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล สาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

ดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสงูซ่ึง 

1.1 มีความโปร่งใสสาํหรับผู้ใช้งบการเงิน และสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงิน 

ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอ 

1.2 ให้จุดเร่ิมต้นอย่างเหมาะสมสาํหรับการบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

1.3 สามารถจัดทาํงบการเงินได้ โดยมีต้นทุนที่ไม่สงูกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ขอบเขต 

 

2 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณดีังต่อไปน้ี 

2.1 งบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก และ 

2.2 รายงานทางการเงินระหว่างกาลแต่ละฉบับ ที่นําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล สาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็น

ส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

3 งบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก คือ  

งบการเงินประจาํปีแรกที่กิจการได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีคาํอธิบาย 
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อย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในงบการเงินดังกล่าว 

งบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ งบการเงินของกิจการที่จัดทาํขึ้ นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก ในกรณทีี่กจิการ 

3.1 นาํเสนองบการเงินฉบับก่อนหน้าล่าสดุของกจิการ 

3.1.1 ภายใต้ข้อกําหนดอื่น ซ่ึงข้อกําหนดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

3.1.2 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นงบการเงินดังกล่าว

ไม่ได้มีคําอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ 

3.1.3 แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด 

3.1.4 ภายใต้ข้อกาํหนดอื่นที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับสาํหรับการบันทกึรายการ 

ที่ไม่มีข้อกาํหนดอื่นบังคับใช้ หรือ 

3.1.5 ภายใต้ข้อกาํหนดอื่น และได้มีการกระทบยอดจาํนวนเงินบางรายการให้เป็น

จาํนวนเงินที่จัดทาํขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3.2 จัดทาํงบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ือใช้ภายในกิจการเท่าน้ัน 

โดยไม่ได้จัดทาํขึ้นเพ่ือให้เจ้าของกจิการหรือผู้ใช้งบการเงินภายนอกอื่นๆ ใช้ประโยชน์ 

3.3 จัดทาํส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวม โดยไม่ได้จัดทาํงบการเงินที่สมบูรณ์

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน หรือ 

3.4 ไม่ได้นาํเสนองบการเงินของรอบระยะเวลารายงานก่อน 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้ในกรณีที่กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใช้เป็นคร้ังแรกและไม่นาํไปใช้ในกรณทีี่กจิการ 

4.1 หยุดการนาํเสนองบการเงินภายใต้ข้อกาํหนดอื่น ซ่ึงงบการเงินที่เคยนาํเสนอดังกล่าว

รวมทั้งงบการเงินอื่น มีคาํอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

4.2 นําเสนองบการเงินในปีก่อนภายใต้ข้อกําหนดอื่น และงบการเงินดังกล่าวได้มี

คาํอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หรือ 

4.3 นาํเสนองบการเงินในปีก่อนโดยมีคาํอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข

ต่องบการเงินดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี 

4ก ตามข้อกาํหนดของย่อหน้าที่ 2 และ 3 กิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่งบการเงินประจาํปีล่าสุดไม่ได้มีคาํอธิบายอย่างชัดเจนและ
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เปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือใช้วิธีปรับย้อนหลังตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

โดยเสมือนว่ากจิการไม่หยุดการถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

4ข เม่ือกิจการไม่ได้เลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 4ก กิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 23ก ถึง 23ข ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นคร้ังแรก นอกเหนือจากข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด  

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่นําไปใช้กับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่

ดาํเนินการโดยกจิการที่ได้ปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว โดยการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดังกล่าวเป็นเร่ืองเกี่ยวกบั 

5.1 ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด และ 

5.2 ข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่กําหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่น 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

 ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินทีจ่ดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

6 กิจการต้องจัดทาํและนําเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินทีจ่ดัทําข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ณ วนัทีเ่ปลีย่นแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมต้นสาํหรับการบัญชีของกจิการที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

นโยบายการบญัชี 

 

7 กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดรอบระยะเวลารายงานทั้งหมดที่นําเสนอใน 

งบการเงินของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้ งแรก 

นโยบายการบญัชีดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบบั 

ที่มีผลบงัคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก ยกเวน้เรื่องที่ระบุในย่อหนา้ที่ 13 ถึง 19 และ 

ภาคผนวก ข ถงึ จ 
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8 กิจการต้องไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ 

ก่อนหน้าน้ัน กิจการอาจปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ ยังไม่มี 

ผลบังคับใช้ ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวอนุญาตให้ถือปฏบิัติก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้ 

 

ตวัอย่าง : การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัล่าสุดอย่างสมํา่เสมอ 

 

ความเป็นมา 

  

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการ ก ที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

คือ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X5  กจิการ ก ตัดสนิใจที่จะนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบในงบการเงินเพียงปีเดียว

เท่าน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 21) ดังน้ัน วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ การเร่ิมต้น

การดําเนินงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 25X4 (หรือเทียบเท่ากับวันสิ้ นสุดการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 25X3) กจิการ ก นาํเสนองบการเงินภายใต้หลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปทีใ่ชก่้อนหนา้เป็นประจาํ

ทุกปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคมของแต่ละปี ซ่ึงรวมถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 25X4 

 

การปฏิบติัตามขอ้กําหนด 

  

กิจการ ก ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X5 ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(ก) การจัดทาํและการนําเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 25X4  

ที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

(ข) การจัดทาํและการนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 

(รวมถึงจาํนวนเงินเปรียบเทยีบสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4) งบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 (รวมถึงจาํนวนเงินเปรียบเทียบสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 25X4) และการเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธนัวาคม 25X4) 

 

ในกรณทีี่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่อนุญาตให้ถอืปฏบิัติก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ กิจการ ก ได้รับอนุญาต แต่ไม่ถูกกาํหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวในงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

 

9 การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นถือปฏิบัติกับ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ดาํเนินการโดยกจิการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อยู่แล้ว ข้อกาํหนดดังกล่าวจะไม่นาํมาถือปฏบิัติกบัการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินของผูน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก ยกเว้นเร่ืองที่ระบุใน

ภาคผนวก ข ถงึ จ 

10 ยกเว้นเร่ืองที่อธิบายในย่อหน้าที่ 13 ถึง 19 และภาคผนวก ข ถึง จ กิจการต้องดําเนินการ

ดังต่อไปน้ีสาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

10.1 รับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้รับรู้

รายการ 

10.2 ไม่รับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไม่อนุญาตให้รับรู้รายการดังกล่าว 

10.3 จัดประเภทรายการใหม่สาํหรับรายการที่รับรู้ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้

ก่อนหน้า เป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของประเภทหน่ึง  

แต่รับรู้ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือองค์ประกอบ 

ของส่วนของเจ้าของอกีประเภทหน่ึง และ  

10.4 ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ 

ทุกรายการ 

11 นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สําหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้ นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอาจแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่กจิการใช้ ณ วันที่เดียวกนั 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า รายการปรับปรุงผลของเร่ืองดังกล่าวเกดิขึ้นจาก

เหตุการณ์และรายการต่างๆ ก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้รายการปรับปรุงดังกล่าวโดยตรงในกาํไรสะสม (หรือ ประเภทรายการอื่น

ในส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม) ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้มีข้อยกเว้นจากหลักการที่กาํหนดสาํหรับ 

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ โดยจาํแนกเป็น 2 ประเภท 

12.1 ย่อหน้าที่ 14 ถึง 17 และภาคผนวก ข ให้ข้อยกเว้นจากการปฏิบัติตามวิธีปรับ

ย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

12.2 ภาคผนวก ค ถงึ จ ให้ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ขอ้ยกเวน้จากการปฏิบติัตามวิธีปรบัยอ้นหลงัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ข้อยกเว้นจากการปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ข้อยกเว้นดังกล่าวกาํหนดอยู่ในย่อหน้าที่ 14 ถึง 17 

และภาคผนวก ข 
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 การประมาณการ 

 

14 การประมาณการของกิจการภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วนัที่เปลีย่นแปลง

มาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งสอดคลอ้งกบัประมาณการต่างๆ ที่จัดทําข้ึน ณ 

วนัที่เดียวกนัภายใตห้ลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปที่ใชก่้อนหนา้ (ภายหลงัการปรบัปรุงเพื่อ

สะทอ้นถึงความแตกต่างของนโยบายการบญัชี) เวน้แต่มีหลกัฐานที่ชดัเจนว่าประมาณการ

ดงักล่าวมีขอ้ผดิพลาด 

15 กจิการอาจได้รับข้อมูลหลังจากวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบั

ประมาณการต่างๆ ที่จัดทาํขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ตามย่อหน้าที่ 14 

กิจการต้องปฏิบัติ ต่อการได้ รับข้อมูลดังกล่าวในลักษณะเดียวกับเหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าวันที่กิจการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน คือวันที่ 1 มกราคม 25X4 และข้อมูลใหม่ที่ได้รับในวันที่ 15 กรกฎาคม 

25X4 กาํหนดให้กจิการต้องปรับปรงุประมาณการที่จัดทาํขึ้นภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่

ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X3 กจิการต้องไม่สะท้อนรายการเกี่ยวกบัข้อมูลใหม่ดังกล่าว

ในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เว้นแต่

มีความจาํเป็นต้องปรับปรุงรายการประมาณการดังกล่าวสาํหรับความแตกต่างของนโยบายการ

บัญชี หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าประมาณการดังกล่าวมีข้อผดิพลาด) ในทางกลับกนั กจิการต้อง

สะท้อนข้อมูลใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ตามความเหมาะสม) 

สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X4 

16 กจิการอาจต้องจัดทาํประมาณการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่เปล่ียนแปลง

มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ประมาณการดังกล่าวไม่มีข้อกาํหนดภายใต้

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่ดังกล่าว ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการดังกล่าวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องสะท้อนถึงเง่ือนไขที่มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประมาณการเกี่ยวกับราคาตลาด อัตราดอกเบี้ ย 

หรืออัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ต้องสะท้อนเง่ือนไขทางตลาด ณ วันที่ดังกล่าว 

17 ย่อหน้าที่ 14 ถึง 16 สามารถนาํมาถือปฏบิัติสาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํ

ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ีย่อหน้าดังกล่าวยังสามารถนาํมาถือปฏบิัติ

กบัข้อมูลสาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงินของกจิการที่จัดทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก ในกรณทีี่การอ้างองิถงึวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้แทนที่ด้วยการอ้างอิงถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่

นาํเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ 
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 ขอ้ยกเวน้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

 

18 กิจการอาจเลือกใช้ข้อยกเว้นประการเดียวหรือหลายประการที่อยู่ในภาคผนวก ค ถึง จ กิจการ

ต้องไม่นาํข้อยกเว้นดังกล่าวไปเปรียบเทยีบกบัรายการอื่น 

19 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

การนาํเสนอรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กําหนดข้อยกเว้นจากข้อกําหนดเกี่ยวกับ 

การนาํเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

21 งบการเงินของกิจการที่ จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินสามงบ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสองงบ 

งบกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนําเสนอ) สองงบ งบกระแสเงินสดสองงบ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของเจ้าของสองงบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทยีบ

ของงบทั้งหมดที่มีการนาํเสนอ 

 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการสรุปขอ้มูล 

ในอดีต 

 

22 กจิการบางแห่งนาํเสนอการสรุปข้อมูลในอดีต สาํหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนรอบระยะเวลา

บัญชีแรกที่กิจการดังกล่าวนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดให้การสรุปข้อมูล

ดังกล่าวต้องทําการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี กิจการบางแห่งนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบภายใต้หลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ารวมทั้งข้อมูลเปรียบเทยีบตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ในงบการเงินที่ประกอบด้วยการสรุปข้อมูลในอดีต หรือ

ข้อมูลเปรียบเทยีบภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า กจิการต้อง 

22.1 อธิบายอย่างชัดเจนว่าข้อมูลภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ไม่ได้

จัดทาํขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

22.2 เปิดเผยเกี่ยวกบัลักษณะของรายการปรับปรุงที่สาํคัญที่จะทาํให้งบการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยกิจการไม่จําเป็นต้องระบุจาํนวนเงินสาํหรับ

รายการปรับปรงุดังกล่าว 
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 คําอธิบายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

23 กิจการตอ้งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปที่ใชก่้อนหนา้มาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลกระทบอย่างไรต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน และกระแสเงินสดทีไ่ดร้ายงานไวข้องกิจการ 

23ก กจิการที่ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในรอบระยะเวลารายงานก่อน ตามที่อธบิาย

ไว้ในย่อหน้าที่ 4ก ต้องเปิดเผย 

23ก.1 เหตุผลของการหยุดการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

23ก.2 เหตุผลของการกลับมาปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

23ข ตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 4ก เม่ือกิจการไม่ได้เลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก กิจการ

ต้องอธิบายถึงเหตุผลของการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เสมือนกับว่า

กจิการไม่ได้หยุดการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 การกระทบยอด 

 

24 เพ่ือให้สอดคล้องกับย่อหน้าที่ 23 งบการเงินของกิจการที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต้องรวมถงึ 

24.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้าของของกิจการที่ได้รายงานภายใต้หลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ากับส่วนของเจ้าของของกิจการที่จัดทําขึ้ นภายใต้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน สาํหรับวันที่ดังต่อไปน้ี 

24.1.1 วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

24.1.2 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานล่าสดุที่นาํเสนอในงบการเงินประจาํปีล่าสดุของ

กจิการภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

24.2 การกระทบยอดกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สาํหรับรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่นาํเสนอในงบการเงินประจาํปีล่าสุดของกิจการ 

จุดเร่ิมต้นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมภายใต้หลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าสาํหรับรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน หรือในกรณี 

ที่กิจการไม่ได้รายงานกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ให้ใช้กาํไรหรือขาดทุนภายใต้หลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า  

24.3 ในกรณีที่กิจการรับรู้หรือกลับรายการเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นคร้ังแรก

ในการจัดทาํยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ ได้กําหนดให้กิจการรับรู้ หรือกลับรายการเกี่ยวกับผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าในการเร่ิมต้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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25 การกระทบยอดที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 24.1 และ 24.2 ต้องให้รายละเอยีดอย่างเพียงพอเพ่ือให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเกี่ยวกับรายการปรับปรุงที่มีสาระสาํคัญต่องบแสดงฐานะการเงินและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่กิจการนําเสนองบกระแสเงินสดภายใต้หลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า กิจการต้องอธิบายเกี่ยวกับรายการปรับปรุงที่มีสาระสาํคัญต่อ 

งบกระแสเงินสดด้วย 

26 ในกรณีที่กิจการได้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้

ก่อนหน้า กจิการต้องแสดงรายการกระทบยอดตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 24.1 และ 24.2 โดย

แยกแสดงการแก้ไขข้อผดิพลาดออกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด ไม่ได้ถอืปฏบิัติกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีที่กจิการทาํขึ้นในกรณทีี่กจิการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หรือเปล่ียนแปลงนโยบายเหล่าน้ันจนกระทั่งหลังจากที่

กิจการนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก  

ดังน้ัน ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด จึงไม่นํา 

มาถอืปฏบิัติในงบการเงินของกจิการที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

27ก หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือใช้ข้อยกเว้นที่อยู่ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก กิจการต้องอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงระหว่างรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก และงบการเงินที่จัดทาํ

ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 23 และต้อง

ปรับปรงุการกระทบยอดตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 24.1 และ 24.2  

28 ในกรณทีี่กจิการไม่ได้นาํเสนองบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลารายงานก่อน งบการเงินที่จัดทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกต้องเปิดเผยเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

 การกําหนดเกีย่วกบัสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน 

 

29 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

29ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 การใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นมูลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุน 

 

30 หากกิจการใช้มูลค่ายุติธรรมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน เป็นมูลค่าทีถื่อเป็นตน้ทุนสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ดูย่อหน้าที่ ง5 

และ ง7) งบการเงินของกจิการที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกต้อง
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เปิดเผยข้อมูลสาํหรับรายการรายบรรทดัของยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี 

30.1 ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว และ 

30.2 ยอดรวมของรายการปรับปรุงไปยังมูลค่าตามบัญชีที่ได้รายงานภายใต้หลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

 

การใชมู้ลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุนสําหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการร่วมคา้ และบริษทัร่วม  

 

31 ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่กิจการใช้มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ

การเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กจิการ

ร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกจิการ (ดูย่อหน้าที่ ง15) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ที่กจิการจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกต้องเปิดเผย 

31.1 ยอดรวมของมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

31.2 ยอดรวมของมูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุนของเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม และ 

31.3 ยอดรวมของรายการปรับปรุงไปยังมูลค่าตามบัญชีที่ได้รายงานภายใต้หลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

 

การใชมู้ลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุนสําหรบัสินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้งกบันํ้ ามนัและกา๊ซธรรมชาติ 

 

31ก ในกรณีที่กิจการใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ ง8ก.2 สาํหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนํา้มันและกา๊ซ

ธรรมชาติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเกณฑ์การปันส่วนของมูลค่าตามบัญชีที่พิจารณา

ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

 

การใชมู้ลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุนสําหรบัการดําเนนิงานทีข้ึ่นอยู่กบัอตัราทีมี่การกํากบัดูแล 

 

31ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การใชมู้ลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุนภายหลงัภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 

31ค ในกรณีที่กิจการเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยมูลค่ายุติธรรมและใช้มูลค่ายุติธรรมน้ัน

เป็นมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนในยอดยกมาของของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (ดูย่อหน้าที่ ง26 ถึง ง30) งบการเงิน 

ที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกต้องเปิดเผยคาํอธบิายถงึวิธกีารและ

สาเหตุที่กจิการใช้และหยุดใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงมีลักษณะทั้งสองประการดังน้ี 
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31ค.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่เช่ือถือได้สาํหรับทุกกิจการที่มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล

เงินดังกล่าว 

31ค.2 ไม่สามารถแลกเปล่ียนสกุลเงินดังกล่าวกบัสกุลเงินอื่นซ่ึงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ที่ค่อนข้างเสถยีร 

 

 รายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 

32 เพ่ือให้สอดคล้องกับย่อหน้าที่ 23 หากกิจการนาํเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลภายใต้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล สาํหรับรอบระยะเวลา

รายงานที่เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลาของงบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก กจิการต้องดาํเนินการตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี เพ่ิมเติมจากข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

32.1 ในกรณีที่กิจการนาํเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยนาํเสนองวดระหว่างกาล

เปรียบเทียบสาํหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายงานทางการเงินระหว่างกาล

ดังกล่าวต้องรวมถงึ 

32.1.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้าของของกิจการภายใต้หลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลเปรียบเทยีบ

กับส่วนของเจ้าของของกิจการที่จัดทาํขึ้ นภายใต้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ณ วันดังกล่าว และ  

32.1.2 การกระทบยอดกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมภายใต้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน สาํหรับงวดระหว่างกาลเปรียบเทยีบ (งวดระหว่างกาลปัจจุบัน

และยอดสะสมตั้ งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล) 

จุดเร่ิมต้นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมภายใต้

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าสาํหรับงวดระหว่างกาลเดียวกัน 

หรือในกรณีที่กิจการไม่ได้รายงานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ใช้กาํไรหรือ

ขาดทุนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

32.2 นอกเหนือจากการกระทบยอดที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 32.1 รายงานทางการเงินระหว่าง

กาลคร้ังแรกของกิจการภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล สาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็นส่วนหน่ึงของรอบระยะเวลา

ของงบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก ต้อง

รวมถึงการกระทบยอดตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 24.1 และ 24.2 (เพ่ิมเติมโดย

รายละเอียดที่กาํหนดโดยย่อหน้าที่ 25 และ 26) หรือการอ้างอิงถึงเอกสารเผยแพร่

อื่นที่ได้รวมถงึการกระทบยอดดังกล่าว 

32.3 ในกรณีที่กิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือใช้ข้อยกเว้นที่อยู่ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวใน 
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แต่ละรายงานทางการเงินระหว่างกาลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 23 และต้องปรับปรุง 

การกระทบยอดตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 32.1 และ 32.2 

33 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กาํหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลขั้นตํ่า ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานทางการเงินระหว่างกาลเข้าถึง

งบการเงินประจาํปีล่าสุด อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ “เหตุการณ์หรือรายการใดๆ ที่มี

สาระสาํคัญต่อความเข้าใจเกี่ยวกบัรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปัจจุบัน” ดังน้ัน ในกรณีที่

ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่มีสาระสาํคัญ

ต่อความเข้าใจเกี่ยวกบัรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปัจจุบันในงบการเงินประจาํปีล่าสดุของ

กิจการภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า รายงานทางการเงินระหว่างกาลของ

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือรวมถึงการอ้างองิถึงเอกสารเผยแพร่อื่นที่ได้รวมถึงเร่ือง

ดังกล่าว 

 

วนัทีมี่ผลบงัคบัใช ้

 

34 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สาํหรับงบการเงินที่จัดทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

35 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

36 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

37 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

38 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ข (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ง (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39ช (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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39ฐ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฑ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฒ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ณ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ด (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ต (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

39ถ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ท (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ธ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39น (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39บ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ป (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ผ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฝ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39พ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39ฟ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ทาํให้เกดิการปรับปรงุย่อหน้าที่ 30 

ค4 ง1 ง7 ง8ข และ ง9 และตัดย่อหน้าที่ ง9ก และเพ่ิมย่อหน้าที่ ง9ข ถึง ง9จ กิจการต้องถือ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

39ภ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ม (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39ย (ย่อหนา้น้ีไม่เกีย่วขอ้ง) 

39ร การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวิธีการ

ทางภาษีเงินได ้ทาํให้เกิดการเพ่ิมย่อหน้าที่ จ8 กิจการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าว

เม่ือกจิการถือปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เร่ือง ความไม่

แน่นอนเกี่ยวกบัวิธกีารทางภาษีเงินได้ 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2546) 

 

40 (ย่อหนา้น้ีไม่เกีย่วขอ้ง) 
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ภาคผนวก ก  
 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

การเ ร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานแรกสุด 

ที่ กิจการนํา เสนอข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็ม 

รูปแบบภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในงบการเงินที่กิจการจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก 

  

มูลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุน จํานวนเงินที่ ใ ช้แทนต้นทุนหรือต้นทุนสุทธิจาก 

การเสื่อมค่า ณ วันที่กําหนด การเสื่อมราคาหรือ 

การตัดจาํหน่ายในภายหลังอยู่บนข้อสมมติว่ากจิการ

ได้รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเร่ิมแรก ณ วันที่กาํหนด 

โดยต้นทุนของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเท่ากับมูลค่าที่ 

ถอืเป็นต้นทุน 

  

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขาย

สินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ 

ที่เกดิขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัด

มูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

  

งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นครั้งแรก 

งบการเ งินประจํา ปีที่ กิจการได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก  

โดยมีคาํอธิบายอย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

รอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นครั้งแรก 

รอบระยะเวลารายงานล่าสุดของงบการเงินของ

กิจการที่ จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเป็นครั้งแรก 
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ผูน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

ครั้งแรก 

กจิการที่นาํเสนองบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการ

กาํหนดมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงประกอบด้วย 

1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2)  มาตรฐานการบัญชี 

3)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ 

4)  การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัที่ปลี่ยนแปลง

มาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

หลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปทีใ่ชก่้อนหนา้ เกณฑ์ทางการบัญชีที่ผูน้ํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเ งินมาใช้เ ป็นครั้ งแรกนํามาใช้ทันที  

ก่อนการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ภาคผนวก ข 
 

ขอ้ยกเวน้จากการปฏิบติัตามวิธีปรบัยอ้นหลงัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อ่ืน 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข1 กจิการต้องปฏบิัติตามการยกเว้นดังต่อไปน้ี 

ข1.1 การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน (ย่อหน้าที่ ข2 และ ข3) 

ข1.2 การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง (ย่อหน้าที่ ข4 ถงึ ข6) 

ข1.3 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (ย่อหน้าที่ ข7) 

ข1.4 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ ข8 ถงึ ข8ค) 

ข1.5 การด้อยค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ ข8ง ถงึ ข8ช) 

ข1.6 อนุพันธแ์ฝง (ย่อหน้าที่ ข9) และ 

ข1.7 เงินกู้ยืมจากรัฐบาล (ย่อหน้าที่ ข10 ถงึ ข12) 

 

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

ข2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข3 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข4 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

ข5 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข6 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

  

 ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

 

ข7 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม โดยวิธีเปล่ียนทันที นับจากวันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี 

ข7.1 ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่ ข94 ซ่ึงกําหนดให้กิจการต้องปันส่วนของกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมให้กับผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

แม้ว่าจะทาํให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบ 
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ข7.2 ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 23 และ ข96 เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในความเป็นเจ้าของ

ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยซ่ึงมิได้ส่งผลให้บริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัท

ย่อย และ 

ข7.3 ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 เกี่ยวกับการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 

และข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องตามย่อหน้าที่ 8ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก  

 อย่างไรกต็าม หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกเลือกปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ โดยวิธีปรับย้อนหลังสาํหรับการรวม

ธุรกิจที่เกิดขึ้ นในอดีต กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

เร่ือง งบการเงินรวม ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ค1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

  

  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข8 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 การดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงิน  

 

ข8ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข8ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 อนุพนัธแ์ฝง  

 

ข9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

เงินกูย้มืจากรฐับาล 

 

ข10 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องจัดประเภทเงินกู้ยืมจากรัฐบาล 

ที่ได้รับทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เ ร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินยกเว้นที่ ไ ด้อนุญาตไว้ในย่อหน้าที่  ข11  

ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 
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เร่ือง การบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล โดยวิธีเปล่ียนทันทีสาํหรับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในปัจจุบัน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และต้องไม่รับรู้ผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาล

ในอัตราดอกเบี้ ยที่ตํ่ากว่าอัตราตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังน้ัน หากการรับรู้ และ 

วัดมูลค่ารายการเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากว่าอัตราตลาดตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าของผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่เป็นไป

ตามเกณฑข์องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กจิการต้องใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เป็นมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมสาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับการวัดมูลค่าเงินกู้ยืมหลังจากวันที่เปล่ียนแปลงมา

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข11 นอกจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข10 กจิการอาจปฏบิัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชี

สาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยวิธี

ปรับย้อนหลังสาํหรับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลใดๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ทั้งน้ี กจิการควรมีข้อมูลที่จาํเป็น ณ วันที่เร่ิมต้นใช้การบัญชีสาํหรับเงินกู้ยืม  

ข12 ข้อกําหนดและแนวปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ข10 และ ข11 ไม่ได้ทําให้กิจการไม่สามารถใช้

ข้อยกเว้นตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ง19 ถึง ง19ค เกี่ยวกับการกาํหนดเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่รับรู้รายการก่อนหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ข13 (ย่อหนา้น้ีไม่เกีย่วขอ้ง) 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562 23 

ภาคผนวก ค  

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัการรวมธุรกิจ 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดต่อไปน้ี

สําหรับการรวมธุรกิจที่กิจการไดร้ับรูก่้อนวนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ภาคผนวกน้ีตอ้งนํามาใชเ้ฉพาะกบัการรวมธุรกิจทีอ่ยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ เท่านัน้ 

 

ค1 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยวิธีปรับย้อนหลังกับการรวมธุรกิจ 

ในอดีต (การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกได้ปรับ 

งบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจทั้งหมด 

ที่ เกิดขึ้ นในภายหลัง และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

เร่ือง งบการเงินรวม นับจากวันที่เดียวกันน้ัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้นาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกเลือกปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกจิที่เกดิขึ้น ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 25X6 กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้ นระหว่าง

วันที่ 30 มิถุนายน 25X6 จนถึงวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม นับจากวันที่ 

30 มิถุนายน 25X6 

ค2 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ โดยวิธีปรับย้อนหลังสาํหรับรายการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมที่ เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้ นก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ โดยวิธีปรับย้อนหลังสาํหรับรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม

ดังกล่าว กิจการต้องบันทึกรายการที่เกิดขึ้ นเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการมากกว่าเป็น

สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ถือว่าค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าว ได้แสดงด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการแล้ว หรือเป็นรายการที่เป็น

เงินตราต่างประเทศที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงได้ถูกรายงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

ค3 กจิการอาจปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

อัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) โดยวิธีปรับย้อนหลังสาํหรับรายการปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรมและค่าความนิยม ที่เกดิขึ้นจาก 
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ค3.1 การรวมธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน หรือ 

ค3.2  การรวมธุรกิจทั้ งหมดที่ กิจการเ ลือกปรับงบการเ งินย้อนหลังโดยถือปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ ตามที่ได้อนุญาต

ไว้ในย่อหน้าที่ ค1 ข้างต้น 

ค4 ในกรณีที่ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ โดยวิธปีรับย้อนหลังสาํหรับการรวมธุรกจิ

ในอดีต จะมีผลกระทบต่อการรวมธุรกจิดังกล่าว ดังต่อไปน้ี  

ค4.1 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องจัดประเภทรายการ  

(การซ้ือธุรกิจโดยผู้ซ้ือตามกฎหมาย การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับโดยผู้ถูกซ้ือ 

ตามกฎหมาย หรือการรวมกันของส่วนได้เสีย) เช่นเดียวกับในงบการเงินของกิจการ 

ที่จัดทาํขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า  

ค4.2 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสนิ

ทั้งหมด ซ่ึงได้มาหรือรับมาจากการรวมธุรกิจในอดีต ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจาก 

ค4.2.1   สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินบางรายการที่ตัดรายการไปแล้ว

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า (ดูย่อหน้าที่ ข2) และ 

ค4.2.2   สินทรัพย์ รวมถึงค่าความนิยมและหน้ีสินที่ไม่ได้รับรู้ ในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมของผู้ซ้ือธุรกิจตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

และไม่ได้เข้าเง่ือนไขการรับรู้ รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถูกซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ ค4.6 ถึง  

ค4.9) 

ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้ ผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลง โดยการปรับปรุงกาํไรสะสม (หรือประเภทรายการอื่นในส่วนของ

เจ้าของตามความเหมาะสม) นอกจากว่าการเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการรับรู้

รายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในค่าความนิยมมาก่อน (ดูย่อหน้าที่ ค4.7.1) 

ค4.3  ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องไม่รวมรายการใดๆ ที่ได้

รับรู้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้ รายการ

เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในยอดยกมาของ 

งบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องบันทกึผลจากการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

ค4.3.1  ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจจัดประเภท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในอดีตเป็นรายการซ้ือธุรกิจและรับรู้

รายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้อง
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จัดประเภทรายการดังกล่าวใหม่ (รวมถึงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและส่วนได้

เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ให้เป็นส่วนหน่ึงของค่าความ

นิยม (เว้นแต่กรณีที่ หักค่าความนิยมโดยตรงจากส่วนของเจ้าของตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ดูย่อหน้าที่ ค4.7.1 และ ค4.9) 

ค4.3.2  ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้ ผลจาก 

การเปล่ียนแปลงอื่นทั้งหมดในกาํไรสะสม
1
 

ค4.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ รายการของ

สินทรัพย์และหน้ีสินบางรายการด้วยเกณฑ์ที่ไม่ใช่ราคาทุนเดิม เช่น มูลค่ายุติธรรม  

ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์และ

หน้ีสนิดังกล่าวด้วยเกณฑท์ี่กาํหนดสาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํ

ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ว่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันได้มาหรือรับมา

จากการรวมธุรกิจในอดีต กิจการต้องรับรู้ผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี

โดยการปรับปรุงกําไรสะสม (หรือประเภทรายการอื่นในส่วนของเจ้าของตาม 

ความเหมาะสม) แทนที่จะรับรู้ เป็นค่าความนิยม 

ค4.5  ในทนัทหีลังจากการรวมธุรกจิ ให้ถือว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิ

ที่ รับมาจากการรวมธุรกิจดังกล่าวตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า  

เป็นมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ณ วันที่ดังกล่าว กรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ 

วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ราคาทุน ณ วันที่หลังจากน้ัน  

มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนต้องเป็นฐานสาํหรับการตัดค่าเสื่อมราคาหรือการตัดจาํหน่าย

ตามเกณฑร์าคาทุน นับจากวันที่รวมธุรกจิ   

ค4.6  ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาจากการรวมธุรกจิในอดีต ไม่ได้รับรู้ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า สินทรัพย์หรือหน้ีสินดังกล่าวไม่ได้ถือว่ามี

มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนเป็นศูนย์สาํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ

ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกาํหนดสาํหรับงบแสดงฐานะการเงินของผู้ถูกซ้ือ ซ่ึงสามารถอธิบายด้วย

ตัวอย่างดังน้ี กรณีที่ผู้ซ้ือไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ได้มาจาก

                                                 
1
    การเปล่ียนแปลงดังกล่าวรวมถึงการจัดประเภทรายการใหม่จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนในกรณีที่ไม่ได้รับรู้ค่าความนิยมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้อยู่เดิมเป็นสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวจะ

เกดิขึ้น หากกจิการ (ก) หักค่าความนิยมโดยตรงจากส่วนของเจ้าของ หรือ (ข) ไม่ได้บันทกึการรวมธุรกจิเป็นรายการ

ซ้ือธุรกจิ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้อยู่เดิม 
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การรวมธุรกิจในอดีตซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใช้ 

ก่อนหน้า ผู้ซ้ือต้องบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดังกล่าวในงบการเงินรวม ตามที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเชา่ กาํหนดให้ผู้ถูกซ้ือปฏบิตัิ

ในการจัดทาํงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในทาํนอง

เดียวกนั กรณีที่ผู้ซ้ือไม่ได้รับรู้หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมา

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า  

ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นน้ัน ณ วันที่ดังกล่าว นอกจากว่ามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน  

มีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับรู้ รายการดังกล่าวในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือ ในทางตรงข้าม 

กรณีที่สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิได้รวมอยู่ในค่าความนิยมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ที่ใช้ก่อนหน้า แต่ต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิดังกล่าวจะยังคงรวมไว้

ในค่าความนิยม นอกจากว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้มีการรับรู้

รายการดังกล่าวในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือ 

ค4.7  มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํขึ้ น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องเป็นมูลค่าตามบัญชีตามหลักการบัญชี 

ที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่ เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ภายหลังจากการปรับปรงุ 2 ประการ ดังต่อไปน้ี  

ค4.7.1  กรณีที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ ค4.3.1 ข้างต้น ผู้นํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม  

เม่ือกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ในทาํนองเดียวกนั หากย่อหน้าที่ 

ค4.6 ข้างต้น กาํหนดให้ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ัง

แรกรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในค่าความนิยมตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น

คร้ังแรกต้องลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมน้ัน (และปรับปรุงภาษี 

เงินได้รอตัดบัญชีและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี)) 

ค4.7.2  โดยไม่คาํนึงว่ามีข้อบ่งช้ีว่าค่าความนิยมอาจด้อยค่าหรือไม่ ผู้นาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ในการทดสอบการด้อยค่าของค่า

ความนิยม ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

ในการรับรู้ รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรสะสม (หรือ ใน

ส่วนเกินจากการตีราคา ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  

เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์) การทดสอบการด้อยค่าต้องพิจารณาจาก

สภาวการณ ์ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ค4.8 ไม่ต้องมีการปรับปรุงอื่นสาํหรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่เปล่ียนแปลง

มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใช้เป็นคร้ังแรกต้องไม่ปรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมย้อนหลัง โดย  

ค4.8.1 ไม่รวมรายการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการซ่ึงได้มาจากการรวม

ธุรกิจดังกล่าว (นอกจากว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องเข้าเง่ือนไข 

การรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ถูกซ้ือ ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) 

ค4.8.2 ปรับปรงุการตัดจาํหน่ายค่าความนิยมก่อนหน้า 

ค4.8.3 กลับรายการปรับปรุงค่าความนิยมซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ไม่อนุญาต เป็นการทําตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า เน่ืองมาจากการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสิน

ระหว่างวันที่รวมธุรกจิกบัวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ค4.9 ในกรณีที่ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกได้รับรู้ ค่าความนิยม

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า โดยเป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ค4.9.1 กิจการต้องไม่รับรู้ ค่าความนิยมดังกล่าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ

การเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี กจิการ

ต้องไม่จัดประเภทค่าความนิยมดังกล่าวใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในกรณ ี

ที่กจิการขายบริษัทย่อยหรือในกรณทีี่เงินลงทุนในบริษัทย่อยเกดิการด้อยค่า 

ค4.9.2 การปรับปรุงรายการที่เป็นผลมาจากข้อตกลงที่เกิดในภายหลังเกี่ยวกับ

รายการที่อาจเกิดขึ้ นซ่ึงส่งผลต่อสิ่งตอบแทนจากการซ้ือ ต้องรับรู้ ในกาํไร

สะสม 

ค4.10 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจไม่ได้รวมบริษัทย่อย 

ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในอดีตตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

(ตัวอย่างเช่น เน่ืองจากบริษัทใหญ่ไม่ได้ถือว่ากิจการดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยตาม

หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า หรือไม่ได้จัดทาํงบการเงินรวม) ผู้นํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยให้เป็นจํานวนเงินตามที่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินกาํหนดในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อย จาํนวนเงินของมูลค่าที่ถือ

เป็นต้นทุนของค่าความนิยมเท่ากับส่วนต่าง ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ระหว่าง   

ค4.10.1 ส่วนได้เสยีของบริษัทใหญ่ในมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวที่ปรับปรงุแล้ว และ 

ค4.10.2 ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่ 

ค4.11 การวัดมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ให้ปฏบิัติ

ตามการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น ดังน้ัน การปรับปรุงข้างต้นเพ่ือรับรู้
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สินทรัพย์และหน้ีสินจะส่งผลต่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมและภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชี 

ค5 ข้อยกเว้นสาํหรับการรวมธุรกิจในอดีตให้นาํมาปฏิบัติกับการได้มาในอดีตสาํหรับเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า และส่วนได้เสยีในการดาํเนินงานร่วมกันที่กจิกรรมของ

การดาํเนินงานร่วมกนัเข้าคาํนิยามของธุรกจิ ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ นอกจากน้ี วันที่ตามที่กิจการได้เลือกตามย่อหน้าที่ ค1 ให้ถือ

ปฏบิัติกบัทุกรายการเงินลงทุนดังกล่าวด้วย  
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ภาคผนวก ง 

 

ขอ้ยกเวน้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ง1 กจิการอาจเลือกใช้ข้อยกเว้นประการเดียวหรือหลายประการ ดังต่อไปน้ี 

ง1.1 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ย่อหน้าที่ ง2 และ ง3) 

ง1.2 สญัญาประกนัภัย (ย่อหน้าที่ ง4) 

ง1.3 มูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุน (ย่อหน้าที่ ง5 ถงึ ง8ข) 

ง1.4 สญัญาเช่า (ย่อหน้าที่ ง9 และ ง9ข ถงึ ง9จ) 

ง1.5  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

ง1.6 ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม (ย่อหน้าที่ ง12 และ ง13) 

ง1.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ย่อหน้าที่ ง14 ถงึ ง15ก) 

ง1.8 สนิทรัพย์และหน้ีสนิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ย่อหน้าที่ ง16 และ ง17) 

ง1.9 เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหน้าที่ ง18) 

ง1.10 การกาํหนดรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ ก่อนหน้า (ย่อหน้าที่ ง19 ถงึ ง19ค) 

ง1.11 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในการรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก (ย่อหน้าที่ ง20) 

ง1.12 หน้ีสินเกี่ยวกับการร้ือถอนสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ย่อหน้าที่ ง21 และ ง21ก) 

ง1.13 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บันทึกรายการตามการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ (ย่อ

หน้าที่ ง22) 

ง1.14 ต้นทุนการกู้ยืม (ย่อหน้าที่ ง23) 

ง1.15 การโอนสนิทรัพย์จากลูกค้า (ย่อหน้าที่ ง24) 

ง1.16 การชาํระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน (ย่อหน้าที่ ง25) 

ง1.17 ภาวะเงินเฟ้อรนุแรง (ย่อหน้าที่ ง26 ถงึ ง30) 

ง1.18 การร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ ง31)  

ง1.19 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน (ย่อหน้าที่ ง32) 

ง1.20 การกาํหนดสาํหรับสัญญาจะซ้ือหรือสัญญาจะขายของรายการที่ไม่ใช่รายการทาง

การเงิน (ย่อหน้าที่ ง33) 

ง1.21 รายได้ (ย่อหน้าที่ ง34 และ ง35) และ 

ง1.22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า (ย่อหน้าที่ ง36) 

กจิการต้องไม่นาํข้อยกเว้นดังกล่าวไปเปรียบเทยีบกบัรายการอื่น 
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รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

ง2 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้บังคับให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์กับ

ตราสารทุนที่ออกในหรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใช้เป็นคร้ังแรกยังได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กับตราสารทุนที่ออกหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 และได้รับสทิธิก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกเลือกที่จะปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กับตราสาร

ทุนดังกล่าว จะสามารถทาํได้เฉพาะกรณีที่กิจการน้ันได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวที่กาํหนด ณ วันที่วัดมูลค่าตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์สาํหรับการออกตราสารทุน

ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์ (เช่น ตราสารทุนที่ออกในหรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) ผู้นํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 44 และ 45 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ในกรณทีี่ผู้นาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกเปล่ียนแปลงระยะเวลาหรือเง่ือนไขของการ

ออกตราสารทุนที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กจิการไม่จาํเป็นต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 29 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากการเปล่ียนแปลงน้ันเกิดขึ้นก่อน

วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ง3 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้บังคับให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กับ

รายการหน้ีสินที่ เกิดขึ้ นจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ มีการจ่ายชําระก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นคร้ังแรกได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้บังคับให้ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์กบัรายการหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑท์ี่มีการจ่ายชาํระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 สาํหรับหน้ีสนิที่ถือปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ผู้นาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่ต้องใช้วิธีปรับย้อนหลังสาํหรับข้อมูลเปรียบเทยีบ โดยขอบเขต

ของข้อมูลดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกบัรอบระยะเวลารายงานหรือวันที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 
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สญัญาประกนัภยั 

 

ง4 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เ ร่ือง สัญญาประกันภัย  

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย ได้กาํหนดข้อจํากัด

เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย รวมถงึการเปล่ียนแปลงที่ทาํ

โดยผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

 

มูลค่าทีถ่อืเป็นตน้ทุน 

 

ง5 กิจการอาจเลือกวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิรรม และใช้มูลค่ายุติธรรมน้ันเป็นมูลค่าที่ถอืเป็น

ต้นทุน ณ วันดังกล่าว 

ง6 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกใช้การตีราคาใหม่ตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าสาํหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ หรือก่อนวันที่

มีการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นมูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุน ณ วันที่มีการ

ตีราคาใหม่ หากการตีราคา ณ วันที่มีการตีราคาใหม่น้ัน สามารถเปรียบเทยีบกนัได้กบั 

ง6.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ 

ง6.2 ต้นทุนหรือต้นทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงถูก

ปรับปรุงให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม เช่น การเปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปหรือดัชนี

ราคาเฉพาะ 

ง7 ทางเลือกตามย่อหน้าที่ ง5 และ ง6 สามารถนาํมาใช้กบั 

ง7.1 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุนตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ และ 

ง7.2 สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

และ 

ง7.3 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นไปตาม 

ง7.3.1 เกณฑ์การรับรู้ รายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน (รวมถึงการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือสาํหรับต้นทุนการได้มา) 

และ 

ง7.3.2 เกณฑ์การตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน (รวมถงึการมีอยู่ของตลาดที่มีสภาพคล่อง) 

กจิการต้องไม่เลือกทางเลือกน้ีสาํหรับสนิทรัพย์อื่นหรือสาํหรับหน้ีสนิอื่น 

ง8 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจกาํหนดมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าสาํหรับรายการสินทรัพย์และหน้ีสินบางรายการหรือ 

ทุกรายการ โดยการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กาํหนดเป็นการเฉพาะ อนัเน่ืองมาจาก
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เหตุการณ์บางเหตุการณ์ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน

ทั่วไปเป็นคร้ังแรก 

ง8.1 หากวันที่ใช้วัดมูลค่าเป็นวนัเดียวกนัหรือวนัก่อนหนา้วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กจิการอาจใช้มูลค่าที่ได้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากวันที่เกดิ

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนสาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ณ วันที่มีการวัดมูลค่า 

ง8.2 หากวันที่ใช้วัดมูลค่าเป็นวนัหลงัจากวันที่การเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน แต่อยู่ระหว่างรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินที่ จัดทําขึ้ น 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก กิจการอาจใช้มูลค่าที่ได้จากการ 

วัดมูลค่ายุติธรรมจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน กิจการ 

ต้องรับรู้ ผลของการปรับปรุงไปยังกาํไรสะสมโดยตรง (หรือประเภทรายการอื่นใน 

ส่วนของเจ้าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่มีการวัดมูลค่า กจิการต้องกาํหนดมูลค่า

ที่ถือเป็นต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ ง5 ถึง ง7 หรือวัดมูลค่า

สินทรัพย์และหน้ีสินตามข้อกาํหนดอื่นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ณ 

วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ง8ก ต้นทุนในการสาํรวจและพัฒนาแหล่งนํ้ามันและก๊าซที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอน 

การผลิตตามข้อกาํหนดของบางประเทศ จะบันทกึไว้ในศูนย์ต้นทุนซ่ึงรวมที่ดินทั้งหมดในพ้ืนที่

ภมิูศาสตร์ขนาดใหญ่ ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกที่ใช้วิธีการบัญชี

ดังกล่าวตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า อาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กับนํา้มันและกา๊ซ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วยหลักเกณฑ์ 

ดังน้ี 

ง8ก.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าให้วัดมูลค่าตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า และ 

ง8ก.2 สินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการผลิตให้วัดมูลค่าของศูนย์ต้นทุน

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า กิจการต้องปันส่วนจํานวนดังกล่าว

ให้กับศูนย์ต้นทุนโดยอ้างอิงตามสัดส่วนปริมาณของสาํรองหรือมูลค่าของสาํรอง ณ  

วันดังกล่าว 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าและ

สนิทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการผลิต ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การสํารวจและการ

ประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

ตามลาํดับ และกิจการควรลดมูลค่าที่ประเมินได้ตามย่อหน้าที่ ง8ก.1 หรือ ง8ก.2 ข้างต้น เพ่ือ

วัตถุประสงค์ของย่อหน้าน้ีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนํา้มันและกา๊ซประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ใช้ใน

การสาํรวจ การประเมินค่า การพัฒนา หรือการผลิตนํา้มันและกา๊ซเท่าน้ัน 
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ง8ข บางกิจการมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ที่ยังคงใช้อยู่หรือใช้แล้วก่อนหน้า มูลค่าตามบัญชีของรายการดังกล่าวอาจรวมถึงจาํนวนเงินที่ 

ถูกกาํหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าแต่ไม่เข้าเง่ือนไขการรวมเป็นส่วนหน่ึง

ของมูลค่าตามบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกใช้มูลค่าตามบัญชีของแต่ละ

รายการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินเป็นมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน หากกิจการปฏบิัติตามข้อยกเว้นดังกล่าวกับ

รายการใดรายการหน่ึง กิจการไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้นสาํหรับทุกรายการ ณ วันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ สําหรับแต่ละรายการที่ใช้

ข้อยกเว้นน้ี 

 

สญัญาเช่า 

 

ง9 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจประเมินว่าสัญญาที่มีอยู่ ณ วันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยปฏบิัติ

ตามย่อหน้าที่ 9 ถึง 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า กับ

สญัญาดังกล่าวบนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่เป็นอยู่ ณ วันที่ดังกล่าว 

ง9ก (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

ง9ข เมื่อผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกซ่ึงเป็นผู้เช่ารับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ กิจการอาจปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปน้ีกับสัญญาเช่าทุกรายการ

(ตามการผ่อนปรนในทางปฏบิัติที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ง9ง) 

ง9ข.1 วัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ผู้เช่าตามวิธกีารน้ีต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ (ดูย่อหน้าที่ ง9จ) คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยการ

กู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า (ดูย่อหน้าที่ ง9จ) ณ วันที่ เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ง9ข.2 วัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาโดยเลือกวิธีใดวิธี

หน่ึงต่อไปน้ี 

ง9ข.2.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล  

(ดูย่อหน้าที่ ง9จ) คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า  

ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ 

ง9ข.2.2 จาํนวนเท่ากบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ปรับปรงุด้วยจาํนวนเงินของการจ่ายชาํระ
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ตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าที่รับรู้ ใน

งบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

ง9ข.3 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กับ

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง9ค โดยไม่ต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ง9ข ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น

คร้ังแรกซ่ึงเป็นผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ด้วยวิธมูีลค่ายุตธิรรม ณ วันที่เปล่ียนแปลง

มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับสญัญาเช่าที่เป็นไปตามคาํนิยามของอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และวัด

มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน ตั้งแต่วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง9ง ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกซ่ึงเป็นผู้เช่าอาจใช้หน่ึงวิธีหรือหลายวิธี

ต่อไปน้ี ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นรายสญัญา 

ง9ง.1 ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่าง

สมเหตุสมผล (เช่น สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกนัสาํหรับประเภท

ของสนิทรัพย์อ้างองิที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิคล้ายคลึงกนั) 

ง9ง.2 อาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ ง9ข สําหรับสัญญาเช่าที่อายุ 

สญัญาเช่า (ดูย่อหน้าที่ ง9จ) สิ้นสดุภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีน้ี กิจการต้องรับรู้  (รวมถึงเปิดเผยข้อมูล) 

สญัญาเช่าเหล่าน้ันในลักษณะเดียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 6 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

ง9ง.3 อาจเลือกที่จะไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ง9ข สาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์

อ้างองิมีมูลค่าตํ่า (ตามที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ข3 ถงึ ข8 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า) ในกรณีน้ี กิจการต้องรับรู้  (รวมถึงเปิดเผย

ข้อมูล) สัญญาเช่าเหล่าน้ันตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

ง9ง.4 ไม่รวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก (ดูย่อหน้าที่ ง9จ) ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 

ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง9ง.5 ใช้ข้อเทจ็จริงที่ทราบภายหลัง เช่น กาํหนดอายุสญัญาเช่า หากสญัญาประกอบด้วยสทิธิ

เลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

 ง9จ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ผู้เช่า อัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า วันที่สัญญาเช่า 

เร่ิมมีผล ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก และอายุสัญญาเช่าเป็นไปตามคาํนิยามของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า และใช้ในมาตรฐานฉบับน้ีเป็นความหมายเดียวกนั 

ง10 - 

ง11 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 
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ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม 

 

ง12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ กาํหนดให้กจิการ 

ง12.1 รับรู้ ส่วนต่างจากการแปลงค่าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสะสมส่วนต่างดังกล่าว

เป็นส่วนประกอบต่างหากในส่วนของเจ้าของ และ 

ง12.2 ในการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ ให้กิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับ 

ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมสาํหรับหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าว (รวมถึงผลกาํไร

และขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้)  

จากส่วนของเจ้าของไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย 

ง13 อย่างไรกต็าม ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่จาํเป็นต้องปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดดังกล่าวสาํหรับส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมที่มีอยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น 

คร้ังแรกใช้ข้อยกเว้นน้ี 

ง13.1 ผลต่างจากการแปลงค่าสะสมสาํหรับหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดให้ถือเป็นศูนย์  

ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

ง13.2 ผลกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นผลจากการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศในเวลาต่อมา

ต้องไม่รวมส่วนต่างจากการแปลงค่าที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และต้องรวมส่วนต่างจากการแปลงค่าที่เกดิขึ้นในภายหลัง 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

 

ง14 เม่ือกจิการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กจิการ กาํหนดให้กจิการบันทกึรายการเงินลงทุนนบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามวิธี

อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

ง14.1 ราคาทุน 

ง14.2 ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน หรือ 

ง14.3 ใช้วิธีส่วนได้เสียตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ง15 หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วย 

ราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ กจิการต้องวัดมูลค่า

เงินลงทุนน้ันด้วยจาํนวนใดจาํนวนหน่ึงดังต่อไปน้ีในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กจิการที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง15.1 ราคาทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หรือ 
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ง15.2 มูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุน โดยมูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุนดังกล่าวต้องเป็น 

ง15.2.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือ 

ง15.2.2 มูลค่าตามบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไปที่ใช้ก่อนหน้า ณ วันดังกล่าว 

ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกมูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ ง15.2.1 หรือ ง15.2.2 ข้างต้น สาํหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมแต่ละรายการ ที่เลือกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าที่ถอืเป็นต้นทุน 

ง15ก หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธ ี

ส่วนได้เสยีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ง15ก.1 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกควรปฏิบัติตามข้อยกเว้น

สาํหรับการรวมธุรกจิในอดีต (ภาคผนวก ค) สาํหรับการซ้ือเงินลงทุน 

ง15ก.2 หากกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกสาํหรับงบการเงิน

เฉพาะกจิการก่อนที่จะปรับใช้กบังบการเงินรวมของกจิการ และ 

ง15ก.2.1 หลังจากบริษัทใหญ่ของกิจการ กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ง16  

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ง15ก.2.2 หลังจากบริษัทย่อยของกิจการ กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ง17  

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สินทรพัยแ์ละหนี้ สินของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

 

ง16 ในกรณีที่บริษัทย่อยปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกหลังจากบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิในงบการเงินของกจิการ โดยใช้วิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี 

ง16.1 มูลค่าตามบัญชีที่นําไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วันที่บริษัทใหญ่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่มีรายการปรับปรุง

สาํหรับการจัดทาํงบการเงินรวมและไม่มีผลกระทบจากการรวมธุรกิจที่บริษัทใหญ่

ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย (ทางเลือกน้ีไม่สามารถนํามาใช้สาํหรับบริษัทย่อยของกิจการ 

ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน) หรือ 

ง16.2 มูลค่าตามบัญชีตามที่กาํหนดโดยส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ณ วันที่บริษัทย่อยเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี

ดังกล่าวสามารถแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ง16.1   

ง16.2.1 ในกรณีที่ข้อยกเว้นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส่งผลต่อ 

การวัดมูลค่าที่ขึ้ นอยู่กับวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 
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ง16.2.2 ในกรณีที่นโยบายการบัญชีที่นาํมาใช้กบังบการเงินของบริษัทย่อยแตกต่าง

จากนโยบายการบัญชีที่นาํมาใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวม ตัวอย่างเช่น 

บริษัทย่อยอาจใช้วิธรีาคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ทีดิ่น 

อาคารและอุปกรณ์ เป็นนโยบายการบัญชีของกจิการ ในขณะที่กลุ่มบริษัท

อาจใช้วิธตีีราคาใหม่ 

ทางเลือกในลักษณะเดียวกนัน้ีสามารถนาํไปใช้กบับริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ที่ปรับใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินหลังจากกจิการที่มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญหรือมีการควบคุมร่วม 

ง17 อย่างไรกต็าม ในกรณีที่กิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกหลังจาก

บริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า) ในงบการเงินรวมของกจิการ กจิการต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า) ตามมูลค่าตามบัญชี

เดียวกนักบัในงบการเงินของบริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า) หลังรายการปรับปรงุ

สาํหรับจัดทาํงบการเงินรวมและการปรับปรุงให้เป็นวิธีส่วนได้เสีย และสาํหรับผลกระทบของ 

การรวมธุรกจิเพ่ือให้บริษัทใหญ่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย ทั้งน้ี บริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่กจิการที่ดาํเนินธุรกจิ

ด้านการลงทุนต้องไม่ปฏิบัติตามข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมซ่ึงถือปฏิบัติโดย 

บริษัทย่อยที่เป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในทาํนองเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทใหญ่

ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนหรือ

หลังจากงบการเงินรวมของกิจการ กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการโดยใช้

จาํนวนเงินเดียวกนัทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ยกเว้นรายการปรับปรุงเพ่ือ

จัดทาํงบการเงินรวม 

 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม 

 

ง18 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การกําหนดรายการเครือ่งมือทางการเงินทีร่บัรูก่้อนหนา้ 

 

ง19 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ง19ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ง19ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ง19ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในการรบัรูร้ายการ

เมือ่เริม่แรก 

 

ง20 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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หนี้ สินเกีย่วกบัการร้ือถอนสินทรพัยที์ร่วมอยู่ในตน้ทุนของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ ์

 

ง21 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปลีย่นแปลงในหน้ีสินทีเ่กิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน กําหนดให้การเปล่ียนแปลง 

ในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ หรือหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กนัต้องนาํไปบวกเพ่ิมหรือหักออกจากต้นทุนของสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สนิทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคา

จะตัดค่าเสื่อมราคาด้วยมูลค่าหลังปรับปรุงตามอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลือโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัที

เป็นต้นไป ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดดังกล่าวสาํหรับการเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิดังกล่าวซ่ึงเกดิขึ้นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมา

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็น

คร้ังแรกใช้ข้อยกเว้นน้ี ต้องปฏบิัติดังต่อไปน้ี 

ง21.1 วัดมูลค่าของหน้ีสิน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น  

ง21.2 กาํหนดขอบเขตของหน้ีสนิให้เป็นไปตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่ เกิดขึ้ นจากการร้ือถอน  

การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั โดยให้ประมาณจาํนวนเงินที่จะรวมอยู่

ในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่หน้ีสินเกิดขึ้ นคร้ังแรก โดยการคิดลด

หน้ีสนิจนถึงวันที่ดังกล่าวตามประมาณการที่ดีที่สดุของกจิการเกี่ยวกบัอตัราการคิดลด

ภายหลังการปรับปรุงความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงจะนํามาถือปฏิบัติ

สาํหรับหน้ีสนิที่เกดิขึ้นระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และ 

ง21.3 คาํนวณค่าเสื่อมราคาสะสมของจาํนวนเงินดังกล่าว ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน โดยใช้หลักเกณฑข์องประมาณการในปัจจุบันเกี่ยวกบัอายุการ

ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ตามนโยบายค่าเสื่อมราคาที่กิจการถือปฏิบัติภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง21ก กจิการที่ใช้ข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่ ง8ก.2 (สาํหรับสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบันํา้มันและกา๊ซตามที่

อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือการผลิต ที่บันทึกไว้ในศูนย์ต้นทุนซ่ึงรวมที่ดินทั้งหมดในพ้ืนที่

ภมิูศาสตร์ขนาดใหญ่ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า) ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ดังต่อไปน้ีแทนที่จะปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ง21 หรือตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

ง21ก.1 วัดมูลค่าของหน้ีสินที่ เกิดขึ้ นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น และ 
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ง21ก.2 รับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนดังกล่าวกบัมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิเหล่าน้ันตามหลักการ

บัญชีที่ รับรองทั่วไปที่กิจการใช้ก่อนหน้า ณ วันที่ เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน โดยปรับเข้ากาํไรสะสมโดยตรง 

 

สินทรพัยท์างการเงินหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่บนัทึกรายการตามการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 เรือ่ง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

 

ง22 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลง

สมัปทานบริการ  

 

ตน้ทุนการกูย้มื 

 

ง23 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม นับจากวันที่เปล่ียนแปลงหรือวันที่ก่อนหน้า

ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม โดยนับ

จากวันที่ซ่ึงกิจการที่ได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นน้ี ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23  

เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม กจิการดังกล่าว   

ง23.1 ต้องไม่ปรับย้อนหลังสาํหรับส่วนประกอบของต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกรับรู้ เป็นต้นทุนของ

สินทรัพย์ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า และที่ ถูกรวมในมูลค่า 

ตามบัญชีของสนิทรัพย์ ณ วันที่ดังกล่าว และ 

ง23.2 ต้องบันทกึต้นทุนการกู้ยืมที่เกดิขึ้นในหรือหลังวันที่ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้ นในหรือหลังวันที่ที่

สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ง24 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

การชําระหนี้ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

ง25 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 

ง26 หากกิจการมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงเป็น/หรือเป็นสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟ้อรุนแรง กจิการต้องประเมินว่ากจิการอยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมา

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ ข้อกาํหนดน้ีให้ถอืปฏบิัติกบัทั้งกจิการที่เปล่ียนแปลง
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มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินคร้ังแรกและกจิการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาก่อนหน้า 

ง27 สกุลเงินของสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรงจะถือว่าอยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เม่ือเป็นไป

ตามทั้ง 2 ลักษณะต่อไปน้ี 

ง27.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่เช่ือถือได้สาํหรับทุกกิจการที่มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล

เงินน้ัน 

ง27.2 ไม่สามารถแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินดังกล่าวกบัสกุลเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้าง

เสถยีร 

ง28 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการภายใต้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจะหยุดใช้เม่ือกลับเข้าสู่

ภาวะปกติ กล่าวคือเม่ือสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามลักษณะข้อหน่ึงข้อใดหรือ 

ทั้งสองข้อตามย่อหน้าที่ ง27 หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานไปเป็น

สกุลเงินอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อรนุแรง 

ง29 หากวันที่กิจการเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นวันที่ในหรือหลังวันที่

สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเข้าสู่ภาวะปกติ กิจการอาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสิน

ทั้งหมดที่ถือครองก่อนวันที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานอยู่ในภาวะปกติด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมน้ันเป็น 

มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิน 

ที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง30 หากวันที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเข้าสู่ภาวะปกติอยู่ภายในช่วง 12 เดือนของรอบระยะเวลา

รายงานเปรียบเทียบ รอบระยะเวลารายงานที่เปรียบเทียบน้ันอาจน้อยกว่า 12 เดือน ดังน้ัน  

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) จะถูกจัดทาํสาํหรับระยะเวลาที่สั้นกว่า 

 

การดําเนนิงานร่วมกนั 

 

ง31 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน โดยมี

ข้อยกเว้นดังต่อไปน้ี 

ง31.1 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องถือปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ในช่วงเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วม

การงาน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ง31.2 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องทดสอบการด้อยค่าของ

เงินลงทุนตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากมีการ

เปล่ียนจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งช้ีว่าเงิน



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
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ลงทุนจะด้อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องรับรู้ การปรับปรุงไปยังกาํไร

สะสม ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรบัเหมืองผวิดิน 

 

ง32 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงที่ระบุในย่อหน้าที่ ก1 ถึง ก4 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรบัเหมืองผิวดิน ในย่อหน้าดังกล่าว

ได้อ้างอิงถึงวันที่ มีผลบังคับใช้ซ่ึงต้องเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558 หรือวันเร่ิมต้นของรอบ

ระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกแล้วแต่วันใดเกดิขึ้นภายหลัง 

 

 การกําหนดสําหรบัสญัญาจะซ้ือหรือสญัญาจะขายของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน 

 

ง33 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 รายได ้

 

ง34 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วง

เปล่ียนแปลงที่ระบุในย่อหน้าที่ ค5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ในย่อหน้าดังกล่าวได้อ้างองิถึง “วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน” 

ต้องเป็นวันที่วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ัง

แรก ในกรณีที่ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกตัดสินใจปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดในช่วงเปล่ียนแปลง ต้องถือปฏิบัติตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ค6 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ด้วย 

ง35 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่จําเป็นต้องปรับปรุงย้อนหลัง 

การแสดงรายการของสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ ณ ต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกสุดที่มี 

การนาํเสนอ โดยสญัญาที่เสรจ็สมบูรณ์แล้ว คือ สญัญาที่กจิการได้โอนสนิค้าหรือบริการทั้งหมด

ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า 

  

 รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายล่วงหนา้  

 

ง36 ผู้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตามการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เร่ือง รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิง 

ตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ สาํหรับสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และรายได้ที่ รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกก่อนวันที่

เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
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ภาคผนวก จ 

ขอ้ยกเวน้ระยะสั้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 ข้อยกเว้นจากข้อกําหนดของการปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน   

 

จ1 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

จ2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

จ3 –  

จ7 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้

 

จ8 ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกที่วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 อาจเลือกที่จะไม่สะท้อนถงึการปฏบิัติใช้การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกีย่วกับวิธีการ 

ทางภาษีเงินได ้กับข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเป็นคร้ังแรก กจิการที่เลือกปฏบิัติข้างต้น ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถอืปฏบิัติตาม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการ

ทางภาษีเงินได้ โดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของ

เจ้าของ ตามความเหมาะสม) ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

 


