เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๕/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑
เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้ แรก
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 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๑ เรื่ อ ง การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรือ่ ง
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรก
ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2561 (IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (Bound volume
2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่
30 39ฟ 39ร ค4 ง1 ง7 ง8ข และ ง9 และเพิ่มย่อหน้ าที่ ง9ข ถึง ง9จ และ จ8 และตัดย่อหน้ าที่ ง9ก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ผู้ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดในช่ ว ง
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ที่ระบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ ซึ่งประกอบด้ วย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถสรุปลักษณะที่สาํ คัญของหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นาํ มาใช้ ในกรณีท่กี ิจการปรับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เป็ นครั้ งแรกโดยมีคํา อธิบ ายอย่ า งชั ด เจนและเปิ ดเผยการปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
โดยทั่ว ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินแต่ ละฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การปฏิบัติ ต ามข้ อ กํา หนดต่ อ ไปนี้ สํา หรั บ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
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3

4

5

การเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นสําหรับการบัญชีของ
กิจการภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.1
รับรู้สินทรั พย์และหนี้สินทั้งหมดที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ รับรู้
รายการ
2.2
ไม่ รับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่อนุญาตให้ รับรู้รายการดังกล่าว
2.3
จัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับรายการที่รับรู้ภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้
ก่อนหน้ า เป็ นสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ง แต่
รั บรู้ ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นเป็ นสิ นทรั พย์ หนี้ สิน หรื อองค์ ประกอบ
ของส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง และ
2.4
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้
ทุกรายการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ข้อยกเว้ นจากข้ อกําหนดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในบางเรื่องเป็ นการเฉพาะ ในกรณีท่ตี ้ นทุนของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสูงกว่าประโยชน์ท่ผี ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับ นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลังในบางเรื่อง โดยเฉพาะในกรณีท่กี ารใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง
กําหนดให้ ใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หารเกี่ยวกับสถานการณ์ในอดีต หลังจากที่ทราบผลลัพธ์ของ
รายการดังกล่าวแล้ ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่อธิบายถึงวิธกี ารเปลี่ยนแปลง
จากหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ ามาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการที่ได้ รายงาน
กําหนดให้ กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่งี บการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้ นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 และสนับสนุนให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่
ดังกล่าว
**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ **
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เรือ่ ง
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

1
2
6

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ นที่จัด ทํ าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
นโยบายการบัญชี
ข้อยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

6

18

การนําเสนอรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

20

ข้อมูลเปรียบเทียบ
คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

21
23

วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก

34
40

7
13

ก คํานิยาม
ข ข้อยกเว้นจากการปฏิ บตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น
ค ข้อยกเว้นสําหรับการรวมธุรกิจ
ง ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
จ ข้อยกเว้นระยะสั้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 40 และภาคผนวก ก ถึง จ ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์
ด้ วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ คํานิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้ งแรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน สําหรับคํานิยามอื่นได้ รวบรวมอยู่ ในคําศัพท์สาํ หรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนด
ของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้
นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรือ่ ง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก
วัตถุประสงค์
1

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ เพื่อให้ ม่ันใจว่ างบการเงิ นของ
กิจการทีจ่ ดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครัง้ แรก และรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
ดังกล่าว ประกอบด้ วยข้ อมูลที่มีคุณภาพสูงซึ่ง
1.1
มีความโปร่ งใสสําหรับผู้ใช้ งบการเงิน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ กับงบการเงิน
ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่นาํ เสนอ
1.2
ให้ จุดเริ่มต้ นอย่างเหมาะสมสําหรับการบัญชีภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
1.3
สามารถจัดทํางบการเงินได้ โดยมีต้นทุนที่ไม่สงู กว่าประโยชน์ท่ไี ด้ รับ

ขอบเขต
2

3

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1
งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก และ
2.2
รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลแต่ ล ะฉบั บ ที่ นํา เสนอตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
งบการเงิ น ของกิ จ การที่จั ด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก คื อ
งบการเงินประจําปี แรกที่กิจการได้ ปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีคาํ อธิบาย
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อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในงบการเงินดังกล่าว
งบการเงินภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ งบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ในกรณีท่กี จิ การ
3.1
นําเสนองบการเงินฉบับก่อนหน้ าล่าสุดของกิจการ
3.1.1 ภายใต้ ข้ อ กํา หนดอื่น ซึ่ ง ข้ อ กํา หนดดั ง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
3.1.2 ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้ นงบการเงินดังกล่ าว
ไม่ ไ ด้ มี คํา อธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนและเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้ นใดๆ
3.1.3 แสดงข้ อมูลอย่ างชัดเจนว่าได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางส่วนแต่ไม่ใช่ท้งั หมด
3.1.4 ภายใต้ ข้อกําหนดอื่นที่ไม่ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับสําหรับการบันทึกรายการ
ที่ไม่มีข้อกําหนดอื่นบังคับใช้ หรือ
3.1.5 ภายใต้ ข้อกําหนดอื่น และได้ มีการกระทบยอดจํานวนเงินบางรายการให้ เป็ น
จํานวนเงินที่จัดทําขึ้นภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.2
จัดทํางบการเงินภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ ภายในกิจการเท่านั้น
โดยไม่ได้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ เจ้ าของกิจการหรือผู้ใช้ งบการเงินภายนอกอื่นๆ ใช้ ประโยชน์
3.3
จัดทําส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงานภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงินรวม โดยไม่ ได้ จัดทํางบการเงินที่สมบู รณ์
ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือ
3.4
ไม่ได้ นาํ เสนองบการเงินของรอบระยะเวลารายงานก่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ ในกรณีท่กี จิ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้ เป็ นครั้งแรกและไม่นาํ ไปใช้ ในกรณีท่กี จิ การ
4.1
หยุดการนําเสนองบการเงินภายใต้ ข้อกําหนดอื่น ซึ่งงบการเงินที่เคยนําเสนอดังกล่าว
รวมทั้งงบการเงินอื่น มีคาํ อธิบายอย่ างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
4.2
นํา เสนองบการเงิ น ในปี ก่ อ นภายใต้ ข้ อ กํา หนดอื่ น และงบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ มี
คําอธิบายอย่ างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือ
4.3
นําเสนองบการเงินในปี ก่อนโดยมีคาํ อธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ ว่าผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ต่องบการเงินดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามข้ อกําหนดของย่ อหน้ าที่ 2 และ 3 กิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ งบการเงินประจําปี ล่ าสุดไม่ ได้ มีคาํ อธิบายอย่ างชัดเจนและ
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เปิ ดเผยการปฏิบั ติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ องปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือใช้ วิธีปรับย้ อนหลังตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อผิ ด พลาด
โดยเสมือนว่ากิจการไม่หยุดการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เมื่ อ กิจ การไม่ ไ ด้ เ ลื อ กปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ตามที่กาํ หนดใน
ย่ อหน้ าที่ 4ก กิจการยังคงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 23ก ถึง 23ข ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็ นครั้ งแรก นอกเหนื อจากข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไม่ นําไปใช้ กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ท่ี
ดําเนินการโดยกิจการที่ได้ ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ ว โดยการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
5.1
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และ
5.2
ข้ อ กํา หนดเฉพาะเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินทีจ่ ดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6

กิจการต้ องจัดทําและนําเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ นที จ่ ดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ณ วันทีเ่ ปลี ย่ นแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่งเป็ น
จุดเริ่มต้ นสําหรับการบัญชีของกิจการที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชี

7

กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดรอบระยะเวลารายงานทั้งหมดที่นําเสนอใน
งบการเงิ น ของกิ จ การที่ จั ด ทํ า ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ง แรก
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ ละฉบับ
ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกิ จ การที่จั ด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก ยกเว้น เรื่ อ งที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้า ที่ 13 ถึ ง 19 และ
ภาคผนวก ข ถึง จ
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กิจ การต้ อ งไม่ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ก่ อ นหน้ า นั้ น กิ จ การอาจปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ ท่ียั ง ไม่ มี
ผลบังคับใช้ ในกรณีท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวอนุญาตให้ ถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้

ตัวอย่าง : การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับล่าสุดอย่างสมํา่ เสมอ
ความเป็ นมา
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการ ก ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
คือ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 กิจการ ก ตัดสินใจที่จะนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินเพียงปี เดียว
เท่านั้น (ดูย่อหน้ าที่ 21) ดังนั้น วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ การเริ่มต้ น
การดํา เนิ น งาน ณ วั น ที่ 1 มกราคม 25X4 (หรื อ เทีย บเท่ า กับ วั น สิ้น สุด การดํา เนิ น งาน ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 25X3) กิจการ ก นําเสนองบการเงินภายใต้ หลักการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปทีใ่ ช้ก่อนหน้าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ซึ่งรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25X4
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
กิจการ ก ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)
การจั ด ทําและการนําเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 1 มกราคม 25X4
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
(ข)
การจั ด ทํา และการนํา เสนองบแสดงฐานะการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้น สุด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25X5
(รวมถึงจํานวนเงินเปรียบเทียบสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4) งบกําไรขาดทุนและ
กํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ า ของ และงบกระแสเงิ น สด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 (รวมถึงจํานวนเงินเปรียบเทียบสําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 25X4) และการเปิ ดเผยข้ อมูล (รวมถึงข้ อมูลเปรี ยบเทียบสําหรั บปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 25X4)
ในกรณีท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ยี ังไม่มีผลบังคับใช้ แต่อนุญาตให้ ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ กิจการ ก ได้ รับอนุ ญาต แต่ ไม่ถูกกําหนดให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวในงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
9

การปฏิบั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น ถื อ ปฏิบั ติ กับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ดี าํ เนินการโดยกิจการที่ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยู่แล้ ว ข้ อกําหนดดังกล่าวจะไม่นาํ มาถือปฏิบัติกบั การเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
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10

11

12

13

ทางการเงินของผูน้ ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก ยกเว้ นเรื่องที่ระบุใน
ภาคผนวก ข ถึง จ
ยกเว้ นเรื่ องที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 13 ถึง 19 และภาคผนวก ข ถึง จ กิจการต้ องดําเนิ นการ
ดังต่ อไปนี้ สาํ หรั บยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
10.1 รับรู้สินทรั พย์และหนี้สินทั้งหมดที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ รับรู้
รายการ
10.2 ไม่ รับรู้รายการเป็ นสินทรั พย์หรื อหนี้สินในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่อนุญาตให้ รับรู้รายการดังกล่าว
10.3 จัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับรายการที่รับรู้ภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้
ก่อนหน้ า เป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ง
แต่ รับรู้ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือองค์ประกอบ
ของส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ง และ
10.4 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้
ทุกรายการ
นโยบายการบั ญ ชี ท่ีกิ จ การใช้ ส ํา หรั บ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ น ที่จั ด ทํา ขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอาจแตกต่างจากนโยบายการบัญชีท่กี จิ การใช้ ณ วันที่เดียวกัน
ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า รายการปรับปรุงผลของเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
เหตุ การณ์และรายการต่ างๆ ก่ อ นวัน ที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้รายการปรับปรุงดังกล่าวโดยตรงในกําไรสะสม (หรือ ประเภทรายการอื่น
ในส่ วนของเจ้ า ของ ตามความเหมาะสม) ณ วั น ที่เปลี่ ย นแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ มีข้อยกเว้ นจากหลักการที่กาํ หนดสําหรั บ
ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ โดยจําแนกเป็ น 2 ประเภท
12.1 ย่ อ หน้ า ที่ 14 ถึ ง 17 และภาคผนวก ข ให้ ข้ อ ยกเว้ น จากการปฏิบั ติ ต ามวิ ธี ป รั บ
ย้ อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
12.2 ภาคผนวก ค ถึง จ ให้ ข้อยกเว้ นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ข้อยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ข้อยกเว้ นจากการปฏิบัติตามวิธีปรับย้ อนหลังของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ข้ อยกเว้ นดังกล่าวกําหนดอยู่ในย่อหน้ าที่ 14 ถึง 17
และภาคผนวก ข
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การประมาณการ
14

15

16

17

การประมาณการของกิจการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่เปลีย่ นแปลง
มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องสอดคล้องกับประมาณการต่างๆ ที่จัดทําขึ้ น ณ
วันที่เดียวกันภายใต้หลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้า (ภายหลังการปรับปรุงเพื่อ
สะท้อนถึงความแตกต่างของนโยบายการบัญชี) เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่าประมาณการ
ดังกล่าวมีขอ้ ผิดพลาด
กิจการอาจได้ รับข้ อมูลหลังจากวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
ประมาณการต่างๆ ที่จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ตามย่อหน้ าที่ 14
กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต่ อ การได้ รั บ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วในลั ก ษณะเดี ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ไม่ ต้องปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่ น สมมติว่าวันที่กิจการเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน คือวันที่ 1 มกราคม 25X4 และข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับในวันที่ 15 กรกฎาคม
25X4 กําหนดให้ กจิ การต้ องปรับปรุงประมาณการที่จัดทําขึ้นภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่
ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X3 กิจการต้ องไม่สะท้ อนรายการเกี่ยวกับข้ อมูลใหม่ดังกล่าว
ในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เว้ นแต่
มีความจําเป็ นต้ องปรับปรุงรายการประมาณการดังกล่าวสําหรับความแตกต่างของนโยบายการ
บัญชี หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าประมาณการดังกล่าวมีข้อผิดพลาด) ในทางกลับกัน กิจการต้ อง
สะท้ อนข้ อมูลใหม่ ในกําไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามความเหมาะสม)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4
กิจการอาจต้ องจัดทําประมาณการภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีประมาณการดังกล่ าวไม่ มีข้อกําหนดภายใต้
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการดังกล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ต้ อ งสะท้ อ นถึง เงื่ อ นไขที่มี อ ยู่ ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประมาณการเกี่ยวกับราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ต้ องสะท้ อนเงื่อนไขทางตลาด ณ วันที่ดังกล่าว
ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 16 สามารถนํามาถือปฏิบัติสาํ หรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ย่อหน้ าดังกล่าวยังสามารถนํามาถือปฏิบัติ
กับข้ อมูลสําหรับรอบระยะเวลารายงานที่นาํ เสนอเปรียบเทียบในงบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ในกรณีท่กี ารอ้ างอิงถึงวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ แทนที่ด้วยการอ้ างอิงถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่
นําเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
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ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
18
19

กิจการอาจเลือกใช้ ข้อยกเว้ นประการเดียวหรือหลายประการที่อยู่ในภาคผนวก ค ถึง จ กิจการ
ต้ องไม่นาํ ข้ อยกเว้ นดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับรายการอื่น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การนําเสนอรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
20

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก ํา หนดข้ อ ยกเว้ น จากข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ
การนําเสนอรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ข้อมูลเปรียบเทียบ

21

งบการเงิ น ของกิ จ การที่ จั ด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ งแรก
ต้ องประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินสามงบ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสองงบ
งบกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ) สองงบ งบกระแสเงินสดสองงบ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้ าของสองงบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งข้ อมูลเปรียบเทียบ
ของงบทั้งหมดที่มีการนําเสนอ
ข้อมู ลเปรียบเทียบที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการสรุปข้อมู ล
ในอดีต

22

กิจการบางแห่งนําเสนอการสรุปข้ อมูลในอดีต สําหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนรอบระยะเวลา
บั ญ ชี แ รกที่กิ จ การดั ง กล่ า วนํา เสนอข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บอย่ า งเต็ม รู ป แบบภายใต้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ การสรุปข้ อมูล
ดั ง กล่ า วต้ อ งทํา การรั บ รู้ ร ายการและการวั ด มู ล ค่ า ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กิจการบางแห่ งนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบภายใต้ หลักการ
บัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ ารวมทั้งข้ อมูลเปรียบเทียบตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ในงบการเงินที่ประกอบด้ วยการสรุปข้ อมูลในอดีต หรือ
ข้ อมูลเปรียบเทียบภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ อง
22.1 อธิบายอย่ างชัดเจนว่ าข้ อมูลภายใต้ หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ไม่ ได้
จัดทําขึ้นภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
22.2 เปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะของรายการปรับปรุงที่สาํ คัญที่จะทําให้ งบการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยกิจการไม่ จําเป็ นต้ องระบุจาํ นวนเงินสําหรับ
รายการปรับปรุงดังกล่าว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
คําอธิบายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
23

23ก

23ข

กิจการต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้ามาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลกระทบอย่างไรต่ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน และกระแสเงินสดทีไ่ ด้รายงานไว้ของกิจการ
กิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในรอบระยะเวลารายงานก่อน ตามที่อธิบาย
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 4ก ต้ องเปิ ดเผย
23ก.1 เหตุผลของการหยุดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
23ก.2 เหตุผลของการกลับมาปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 4ก เมื่ อ กิ จ การไม่ ไ ด้ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้ องอธิบายถึงเหตุผลของการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เสมือนกับว่า
กิจการไม่ได้ หยุดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การกระทบยอด

24

เพื่อให้ สอดคล้ องกับย่ อหน้ าที่ 23 งบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องรวมถึง
24.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้ าของของกิจการที่ได้ รายงานภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรอง
ทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ก่ อ นหน้ ากั บ ส่ ว นของเจ้ า ของของกิ จ การที่ จั ด ทํา ขึ้ นภายใต้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน สําหรับวันที่ดังต่อไปนี้
24.1.1 วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
24.1.2 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่นาํ เสนอในงบการเงินประจําปี ล่าสุดของ
กิจการภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
24.2 การกระทบยอดกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่นาํ เสนอในงบการเงินประจําปี ล่ าสุดของกิจการ
จุดเริ่มต้ นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมภายใต้ หลักการ
บัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าสําหรับรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน หรือในกรณี
ที่กิจการไม่ ได้ รายงานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ ใช้ กาํ ไรหรือขาดทุนภายใต้ หลักการ
บัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
24.3 ในกรณีท่กี ิจการรับรู้หรือกลับรายการเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นครั้งแรก
ในการจัดทํายอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่ า
ของสิ น ทรัพ ย์ ได้ ก ํา หนดให้ กิจ การรั บ รู้ ห รื อ กลั บ รายการเกี่ย วกับ ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าในการเริ่มต้ นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
25

26

27

27ก

28

การกระทบยอดที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 ต้ องให้ รายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้
ผู้ ใ ช้ งบการเงิน เข้ า ใจเกี่ยวกับรายการปรั บ ปรุงที่มีสาระสํา คัญ ต่ องบแสดงฐานะการเงิ น และ
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ในกรณี ท่ีกิจ การนํา เสนองบกระแสเงิ น สดภายใต้ ห ลั ก การบั ญ ชี
ที่รับรองทั่ว ไปที่ใ ช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ องอธิบายเกี่ยวกับรายการปรั บปรุงที่มีสาระสําคัญต่ อ
งบกระแสเงินสดด้ วย
ในกรณีท่กี ิจการได้ ทราบเกี่ยวกับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้
ก่อนหน้ า กิจการต้ องแสดงรายการกระทบยอดตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 โดย
แยกแสดงการแก้ ไขข้ อผิดพลาดออกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด ไม่ได้ ถอื ปฏิบัติกบั การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่กี จิ การทําขึ้นในกรณีท่กี จิ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่ านั้นจนกระทั่งหลังจากที่
กิ จ การนํา เสนองบการเงิ น ที่จั ด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก
ดังนั้น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด จึ ง ไม่ นํา
มาถือปฏิบัติในงบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือใช้ ข้อยกเว้ นที่อยู่ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้ งแรก กิจการต้ องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่ างรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก และงบการเงินที่จัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 23 และต้ อง
ปรับปรุงการกระทบยอดตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2
ในกรณีท่กี จิ การไม่ได้ นาํ เสนองบการเงินสําหรับรอบระยะเวลารายงานก่อน งบการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผยเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การกําหนดเกีย่ วกับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน

29
29ก

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นมูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุน

30

หากกิจการใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เป็ นมูลค่ า ที ถ่ ื อเป็ นต้นทุนสําหรั บรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ดูย่อหน้ าที่ ง5
และ ง7) งบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ อง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับรายการรายบรรทัดของยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
30.1 ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว และ
30.2 ยอดรวมของรายการปรับปรุงไปยังมูลค่าตามบัญชีท่ไี ด้ รายงานภายใต้ หลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
การใช้มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม
31

ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีท่ีกิจการใช้ มูลค่ าที่ถือเป็ นต้ นทุนในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการ
ร่ วมค้ า หรือบริษัทร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ง15) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่กจิ การจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผย
31.1 ยอดรวมของมูลค่ าที่ถือเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนดังกล่ าวซึ่งเท่ากับมูลค่ าตามบัญชี
ภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
31.2 ยอดรวมของมูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรม และ
31.3 ยอดรวมของรายการปรับปรุงไปยังมูลค่าตามบัญชีท่ไี ด้ รายงานภายใต้ หลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
การใช้มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุนสําหรับสินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้องกับนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

31ก

ในกรณีท่กี ิจการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ ง8ก.2 สําหรับสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับนํา้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเกณฑ์การปั นส่วนของมูลค่ าตามบัญชีท่พี ิจารณา
ภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
การใช้มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุนสําหรับการดําเนินงานทีข่ ึ้ นอยู่กบั อัตราทีม่ ีการกํากับดูแล

31ข

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุนภายหลังภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง

31ค

ในกรณีท่กี ิจการเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยมูลค่ายุติธรรมและใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้น
เป็ นมูลค่าที่ถือเป็ นต้ นทุนในยอดยกมาของของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ดูย่อหน้ าที่ ง26 ถึง ง30) งบการเงิน
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายถึงวิธกี ารและ
สาเหตุท่กี จิ การใช้ และหยุดใช้ สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานซึ่งมีลักษณะทั้งสองประการดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
31ค.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่เชื่อถือได้ สาํ หรับทุกกิจการที่มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล
เงินดังกล่าว
31ค.2 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าวกับสกุลเงินอื่นซึ่งเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ค่อนข้ างเสถียร
รายงานทางการเงินระหว่างกาล
32

เพื่อให้ สอดคล้ องกับย่ อหน้ าที่ 23 หากกิจการนําเสนอรายงานทางการเงินระหว่ างกาลภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล สําหรับรอบระยะเวลา
รายงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาของงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก กิจการต้ องดําเนินการตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมจากข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
32.1 ในกรณีท่กี ิจการนําเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยนําเสนองวดระหว่างกาล
เปรี ยบเทีย บสํา หรั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อน รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาล
ดังกล่าวต้ องรวมถึง
32.1.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้ าของของกิจการภายใต้ หลักการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลเปรียบเทียบ
กับ ส่ ว นของเจ้ า ของของกิจ การที่จั ด ทํา ขึ้ นภายใต้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ณ วันดังกล่าว และ
32.1.2 การกระทบยอดกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมภายใต้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน สําหรับงวดระหว่างกาลเปรียบเทียบ (งวดระหว่างกาลปั จจุ บัน
และยอดสะสมตั้ ง แต่ ต้ น ปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น จนถึ ง วั น สิ้ นงวดระหว่ า งกาล)
จุดเริ่มต้ นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมภายใต้
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าสําหรับงวดระหว่ างกาลเดียวกัน
หรื อในกรณีท่ีกิจการไม่ ได้ รายงานกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ ให้ ใ ช้ กาํ ไรหรื อ
ขาดทุนภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
32.2 นอกเหนือจากการกระทบยอดที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 32.1 รายงานทางการเงินระหว่าง
กาลครั้งแรกของกิจการภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่ างกาล สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลา
ของงบการเงินที่จัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้ งแรก ต้ อง
รวมถึงการกระทบยอดตามที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 (เพิ่มเติมโดย
รายละเอียดที่กาํ หนดโดยย่ อหน้ าที่ 25 และ 26) หรือการอ้ างอิงถึงเอกสารเผยแพร่
อื่นที่ได้ รวมถึงการกระทบยอดดังกล่าว
32.3 ในกรณีท่ีกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีหรื อใช้ ข้อยกเว้ นที่อยู่ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ กิจการต้ องอธิบ ายถึง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วใน
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33

แต่ละรายงานทางการเงินระหว่างกาลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 23 และต้ องปรับปรุง
การกระทบยอดตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 32.1 และ 32.2
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กําหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลขั้นตํ่า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้ อสมมติว่าผู้ใช้ รายงานทางการเงินระหว่างกาลเข้ าถึง
งบการเงินประจําปี ล่ าสุด อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ “เหตุการณ์หรือรายการใดๆ ที่มี
สาระสําคัญต่อความเข้ าใจเกี่ยวกับรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปั จจุบัน” ดังนั้น ในกรณีท่ี
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวที่มีสาระสําคัญ
ต่อความเข้ าใจเกี่ยวกับรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปัจจุบันในงบการเงินประจําปี ล่าสุดของ
กิจการภายใต้ หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า รายงานทางการเงินระหว่ างกาลของ
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว หรือรวมถึงการอ้ างอิงถึงเอกสารเผยแพร่ อ่นื ที่ได้ รวมถึงเรื่อง
ดังกล่าว

วันทีม่ ีผลบังคับใช้
34

35
36
37
38
39
39ก
39ข
39ค
39ง
39จ
39ฉ
39ช
39ซ
39ฌ
39ญ
39ฎ
39ฏ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับงบการเงินที่จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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39ฐ
39ฑ
39ฒ
39ณ
39ด
39ต
39ถ
39ท
39ธ
39น
39บ
39ป
39ผ
39ฝ
39พ
39ฟ

39ภ
39ม
39ย
39ร

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 30
ค4 ง1 ง7 ง8ข และ ง9 และตัดย่อหน้ าที่ ง9ก และเพิ่มย่อหน้ าที่ ง9ข ถึง ง9จ กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้านี้ไม่เกีย่ วข้อง)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีการ
ทางภาษี เงินได้ ทําให้ เกิดการเพิ่มย่อหน้ าที่ จ8 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าว
เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2546)
40

(ย่อหน้านี้ไม่เกีย่ วข้อง)
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันที่เ ปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน การเริ่ ม ต้ นของรอบระยะเวลารายงานแรกสุ ด
ที่ กิ จ การนํ า เสนอข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บอย่ า งเต็ ม
ทางการเงิน
รู ป แบบภายใต้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ในงบการเงิ น ที่ กิ จ การจั ด ทํ า ขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุน

จํ า นวนเงิ น ที่ ใ ช้ แทนต้ นทุ น หรื อ ต้ นทุ น สุ ท ธิ จ าก
การเสื่อ มค่ า ณ วั น ที่ก ํา หนด การเสื่อ มราคาหรื อ
การตัดจําหน่ายในภายหลังอยู่บนข้ อสมมติว่ากิจการ
ได้ รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเริ่มแรก ณ วันที่กาํ หนด
โดยต้ นทุ นของสินทรั พย์ หรื อหนี้ สินเท่ากับ มู ล ค่ า ที่
ถือเป็ นต้ นทุน

มูลค่ายุติธรรม

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม คื อ ราคาที่ จ ะได้ รั บ จากการขาย
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ จะจ่ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัด
มูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)

งบการเงินที่จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน งบการเงิ น ประจํ า ปี ที่ กิ จ การได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
โดยมีคาํ อธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงาน รอบระยะเวลารายงานล่ า สุ ด ของงบการเงิ น ของ
กิ จ การที่ จั ด ทํ า ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
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ผูน้ าํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ น กิจการที่นาํ เสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
ครั้งแรก
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานและการตีความที่ออกโดยคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งประกอบด้ วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้ น งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่ปลี่ยนแปลง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลักการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปทีใ่ ช้ก่อนหน้า

เกณฑ์ท างการบั ญ ชี ท่ีผู น้ ํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ งแรกนํ า มาใช้ ทั น ที
ก่อนการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ภาคผนวก ข
ข้อยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

กิจการต้ องปฏิบัติตามการยกเว้ นดังต่อไปนี้
ข1.1 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข2 และ ข3)
ข1.2 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ย่อหน้ าที่ ข4 ถึง ข6)
ข1.3 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ย่อหน้ าที่ ข7)
ข1.4 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข8 ถึง ข8ค)
ข1.5 การด้ อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข8ง ถึง ข8ช)
ข1.6 อนุพันธ์แฝง (ย่อหน้ าที่ ข9) และ
ข1.7 เงินกู้ยืมจากรัฐบาล (ย่อหน้ าที่ ข10 ถึง ข12)
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

ข2
ข3

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

ข4
ข5
ข6

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม

ข7

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ นรวม โดยวิ ธี เ ปลี่ ย นทั น ที นั บ จากวั น ที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
ข7.1 ข้ อ กํา หนดตามย่ อ หน้ า ที่ ข94 ซึ่ ง กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นของกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จรวมให้ กับผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
แม้ ว่าจะทําให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมติดลบ
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ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 23 และ ข96 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในความเป็ นเจ้ าของ
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยซึ่งมิได้ ส่งผลให้ บริษัทใหญ่ สูญเสียการควบคุมในบริษัท
ย่อย และ
ข7.3 ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 เกี่ยวกับการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องตามย่ อหน้ าที่ 8ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
อย่ างไรก็ตาม หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกเลือกปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยวิธีปรับย้ อนหลังสําหรับการรวม
ธุ ร กิจ ที่เ กิด ขึ้ นในอดี ต กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ ค1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข7.2

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ข8
ข8ก
ข8ข
ข8ค

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ข8ง
ข8จ
ข8ฉ
ข8ช

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
อนุพนั ธ์แฝง

ข9

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
เงินกูย้ มื จากรัฐบาล

ข10

ผู้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องจัดประเภทเงินกู้ ยืมจากรั ฐบาล
ที่ไ ด้ รั บ ทั้ง หมดเป็ นหนี้ สิน ทางการเงิ น หรื อ ตราสารทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น ยกเว้ นที่ ไ ด้ อนุ ญ าตไว้ ในย่ อ หน้ าที่ ข11
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

ข11

ข12

ข13

เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล โดยวิธีเปลี่ยนทันทีสาํ หรั บเงินกู้ ยืมจากรั ฐบาลในปั จจุ บัน ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และต้ องไม่รับรู้ผลประโยชน์จากการได้ รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาล
ในอัต ราดอกเบี้ ยที่ต่ ํา กว่ า อัต ราตลาดเป็ นเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล ดั ง นั้ น หากการรั บ รู้แ ละ
วัดมูลค่ารายการเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่ าอัตราตลาดตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าของผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ องใช้ มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมตาม
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เป็ นมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมสําหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สําหรับการวัดมูลค่าเงินกู้ยืมหลังจากวันที่เปลี่ยนแปลงมา
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ข10 กิจการอาจปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชี
สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยวิธี
ปรับย้ อนหลังสําหรับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลใดๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทั้งนี้ กิจการควรมีข้อมูลที่จาํ เป็ น ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ การบัญชีสาํ หรับเงินกู้ยืม
ข้ อ กํา หนดและแนวปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ข10 และ ข11 ไม่ ไ ด้ ท ํา ให้ กิ จ การไม่ ส ามารถใช้
ข้ อยกเว้ นตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ ง19 ถึง ง19ค เกี่ยวกับการกําหนดเครื่องมือทางการเงิน
ที่รับรู้รายการก่อนหน้ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
(ย่อหน้านี้ไม่เกีย่ วข้อง)
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ภาคผนวก ค
ข้อยกเว้นสําหรับการรวมธุรกิจ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้องปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดต่อไปนี้
สํา หรับ การรวมธุ ร กิ จ ที ่กิ จ การได้รับ รู ก้ ่ อ นวัน ที ่เ ปลี ่ย นแปลงมาใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ภาคผนวกนี้ตอ้ งนํามาใช้เฉพาะกับการรวมธุรกิจทีอ่ ยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ่ 3 เรือ่ ง การรวมธุรกิจ เท่านัน้
ค1

ค2

ค3

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกที่จะไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยวิธีปรับย้ อนหลังกับการรวมธุรกิจ
ในอดีต (การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน)
อย่ า งไรก็ต าม ในกรณี ท่ีผ้ ู นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกได้ ป รั บ
งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง ในการรวมธุ ร กิจ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิจ กิจการต้ องปรั บงบการเงิน ย้ อนหลั งในการรวมธุรกิจ ทั้งหมด
ที่ เ กิ ด ขึ้ นในภายหลั ง และต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม นับจากวันที่เดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่ น ในกรณีท่ผี ้ ูนาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกเลือกปรับงบการเงินย้ อนหลังในการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 25X6 กิจการต้ องปรับงบการเงินย้ อนหลังในการรวมธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง
วันที่ 30 มิถุนายน 25X6 จนถึงวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม นับจากวันที่
30 มิถุนายน 25X6
กิ จ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการ
เปลี ย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี ย่ นเงิ นตราต่ างประเทศ โดยวิ ธีป รั บ ย้ อ นหลั ง สํา หรั บ รายการ
ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นวั น ที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีกิจการไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่ างประเทศ โดยวิ ธีป รั บ ย้ อนหลั งสํา หรั บรายการปรั บ ปรุงมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมและค่ า ความนิ ย ม
ดังกล่ าว กิจการต้ องบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการมากกว่ าเป็ น
สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อ ดังนั้น ถือว่าค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่ าว ได้ แสดงด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการแล้ ว หรื อเป็ นรายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งได้ ถูกรายงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
กิจการอาจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัต ราแลกเปลี ย่ นเงิ น ตราต่ างประเทศ) โดยวิ ธีป รั บ ย้ อนหลั งสํา หรั บรายการปรั บ ปรุงมู ลค่ า
ยุติธรรมและค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจาก
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การรวมธุ ร กิจ ทั้ง หมดที่เ กิด ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน หรือ
ค3.2 การรวมธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดที่ กิ จ การเลื อ กปรั บ งบการเงิ น ย้ อนหลั ง โดยถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ตามที่ได้ อนุญาต
ไว้ ในย่อหน้ าที่ ค1 ข้ างต้ น
ในกรณีท่ีผ้ ูนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกไม่ ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยวิธปี รับย้ อนหลังสําหรับการรวมธุรกิจ
ในอดีต จะมีผลกระทบต่อการรวมธุรกิจดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ค4.1 ผู้ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกต้ อ งจั ด ประเภทรายการ
(การซื้ อธุ ร กิ จ โดยผู้ ซื้ อตามกฎหมาย การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อนกลั บ โดยผู้ ถู ก ซื้ อ
ตามกฎหมาย หรือการรวมกันของส่วนได้ เสีย) เช่ นเดียวกับในงบการเงินของกิจการ
ที่จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
ค4.2 ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สนิ
ทั้ง หมด ซึ่ ง ได้ ม าหรื อ รั บ มาจากการรวมธุ ร กิจ ในอดี ต ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจาก
ค4.2.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินบางรายการที่ตัดรายการไปแล้ ว
ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข2) และ
ค4.2.2 สิ น ทรั พ ย์ รวมถึ ง ค่ า ความนิ ย มและหนี้ สิน ที่ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ ใ นงบแสดงฐานะ
การเงินรวมของผู้ ซ้ ือธุรกิจตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
และไม่ได้ เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถูกซื้อ (ดูย่อหน้ าที่ ค4.6 ถึง
ค4.9)
ผู้ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกต้ อ งรั บ รู้ ผ ลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงกําไรสะสม (หรือประเภทรายการอื่นในส่วนของ
เจ้ า ของตามความเหมาะสม) นอกจากว่ า การเปลี่ ยนแปลงเป็ นผลมาจากการรั บ รู้
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในค่าความนิยมมาก่อน (ดูย่อหน้ าที่ ค4.7.1)
ค4.3 ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องไม่รวมรายการใดๆ ที่ได้
รับรู้ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าซึ่งไม่ เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการ
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในยอดยกมาของ
งบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องบันทึกผลจากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ค4.3.1 ผู้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจจัดประเภท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับการรวมธุรกิจในอดีตเป็ นรายการซื้อธุรกิจและรั บรู้
รายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ อง
ค3.1

ค4
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ค4.4

ค4.5

ค4.6

1

จัดประเภทรายการดังกล่าวใหม่ (รวมถึงภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและส่วนได้
เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่ าความ
นิ ย ม (เว้ น แต่ ก รณี ท่ีหั ก ค่ า ความนิ ย มโดยตรงจากส่ ว นของเจ้ า ของตาม
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ดูย่อหน้ าที่ ค4.7.1 และ ค4.9)
ค4.3.2 ผู้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องรั บ รู้ผ ลจาก
การเปลี่ยนแปลงอื่นทั้งหมดในกําไรสะสม1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ วัดมูลค่ าภายหลังการรั บรู้รายการของ
สินทรั พย์และหนี้สินบางรายการด้ วยเกณฑ์ท่ีไม่ ใช่ ราคาทุนเดิม เช่ น มูลค่ ายุติธรรม
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ดังกล่าวด้ วยเกณฑ์ท่กี าํ หนดสําหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ ว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นได้ มาหรือรับมา
จากการรวมธุรกิจในอดีต กิจการต้ องรับรู้ผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี
โดยการปรั บ ปรุ ง กํา ไรสะสม (หรื อ ประเภทรายการอื่ น ในส่ ว นของเจ้ า ของตาม
ความเหมาะสม) แทนที่จะรับรู้เป็ นค่าความนิยม
ในทันทีหลังจากการรวมธุรกิจ ให้ ถือว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ
ที่รั บ มาจากการรวมธุ ร กิจ ดั ง กล่ า วตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ว ไปที่ใ ช้ ก่ อ นหน้ า
เป็ นมู ล ค่ า ที่ถื อ เป็ นต้ น ทุ น ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน นั้ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ณ วั น ที่ดั ง กล่ า ว กรณี ท่ีม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กํา หนดให้
วั ด มู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ดั ง กล่ า วโดยใช้ เ กณฑ์ร าคาทุ น ณ วั น ที่ห ลั ง จากนั้ น
มูลค่ าที่ถือเป็ นต้ นทุนต้ องเป็ นฐานสําหรับการตัดค่ าเสื่อมราคาหรือการตัดจําหน่ าย
ตามเกณฑ์ราคาทุน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในกรณีท่สี ินทรัพย์ท่ไี ด้ มาหรือหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจในอดีต ไม่ได้ รับรู้ตาม
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า สินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่ าวไม่ได้ ถือว่ามี
มูลค่าที่ถือเป็ นต้ นทุนเป็ นศูนย์สาํ หรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ดั ง กล่ า วในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมตามหลั ก เกณฑ์ท่ีม าตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กํา หนดสํา หรั บ งบแสดงฐานะการเงิ น ของผู้ ถู ก ซื้ อ ซึ่ ง สามารถอธิบ ายด้ ว ย
ตัวอย่างดังนี้ กรณีท่ผี ้ ูซ้ ือไม่ได้ บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ าทางการเงินที่ได้ มาจาก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการจัดประเภทรายการใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนในกรณีท่ีไม่ ได้ รับรู้ค่าความนิยมตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ อยู่ เดิมเป็ นสินทรั พย์ กรณีดังกล่ าวจะ
เกิดขึ้น หากกิจการ (ก) หักค่าความนิยมโดยตรงจากส่วนของเจ้ าของ หรือ (ข) ไม่ได้ บันทึกการรวมธุรกิจเป็ นรายการ
ซื้อธุรกิจ ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ อยู่เดิม
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ค4.7

การรวมธุ ร กิ จ ในอดี ต ซึ่ ง ผู้ ถู ก ซื้ อเป็ นผู้ เ ช่ า ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ว ไปที่ใ ช้
ก่อนหน้ า ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ าดังกล่ าวในงบการเงินรวม ตามที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กําหนดให้ ผ้ ูถูกซื้อปฏิบตั ิ
ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในทํานอง
เดียวกัน กรณีท่ผี ้ ูซ้ ือไม่ได้ รับรู้หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมา
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น ณ วันที่ดังกล่ าว นอกจากว่ ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
มีข้อห้ ามเกี่ยวกับการรับรู้รายการดังกล่ าวในงบการเงินของผู้ถูกซื้อ ในทางตรงข้ าม
กรณีท่สี นิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ได้ รวมอยู่ในค่าความนิยมตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป
ที่ ใ ช้ ก่ อ นหน้ า แต่ ต้ อ งรั บ รู้ เป็ นรายการแยกต่ า งหากตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ดังกล่าวจะยังคงรวมไว้
ในค่ าความนิยม นอกจากว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ มีการรั บรู้
รายการดังกล่าวในงบการเงินของผู้ถูกซื้อ
มูลค่ าตามบัญชีของค่ าความนิยมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ต้ อ งเป็ นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ต ามหลั ก การบัญ ชี
ที่ รั บ รองทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ก่ อ นหน้ า ณ วั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ภายหลังจากการปรับปรุง 2 ประการ ดังต่อไปนี้
ค4.7.1 กรณีท่ีกาํ หนดตามย่ อหน้ า ที่ ค4.3.1 ข้ า งต้ น ผู้ นํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องเพิ่ มมู ลค่ า ตามบัญชี ของค่ า ความนิ ยม
เมื่อกิจการจัดประเภทรายการใหม่ สาํ หรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่รับ รู้ตาม
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ในทํานองเดียวกัน หากย่อหน้ าที่
ค4.6 ข้ างต้ น กําหนดให้ ผ้ ูนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ง
แรกรั บรู้สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่รวมอยู่ ในค่ าความนิ ยมตามหลั กการบัญ ชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ น
ครั้ งแรกต้ องลดมูลค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยมนั้น (และปรั บปรุงภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ ามี))
ค4.7.2 โดยไม่ คาํ นึงว่ ามีข้อบ่ งชี้ว่าค่ าความนิยมอาจด้ อยค่าหรือไม่ ผู้นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ในการทดสอบการด้ อยค่ าของค่ า
ความนิยม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ในการรั บ รู้ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ในกํา ไรสะสม (หรื อ ใน
ส่ วนเกินจากการตีร าคา ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36
เรื่อง การด้ อยค่ าของสินทรัพย์) การทดสอบการด้ อยค่ าต้ องพิจารณาจาก
สภาวการณ์ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ไม่ต้องมีการปรับปรุงอื่นสําหรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องไม่ปรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมย้ อนหลัง โดย
ค4.8.1 ไม่ รวมรายการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งได้ มาจากการรวม
ธุ ร กิจ ดั ง กล่ า ว (นอกจากว่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เ กี่ย วข้ อ งเข้ า เงื่ อ นไข
การรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ถูกซื้อ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
ค4.8.2 ปรับปรุงการตัดจําหน่ายค่าความนิยมก่อนหน้ า
ค4.8.3 กลั บ รายการปรั บ ปรุง ค่ า ความนิ ย มซึ่ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิจ ไม่ อนุ ญาต เป็ นการทํา ตามหลั ก การบั ญ ชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า เนื่องมาจากการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน
ระหว่างวันที่รวมธุรกิจกับวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค4.9 ในกรณีท่ผี ้ ูนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับรู้ค่าความนิยม
ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า โดยเป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ
ค4.9.1 กิจการต้ อ งไม่ รับ รู้ค่ า ความนิ ยมดั งกล่ าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กิจการ
ต้ องไม่ จัดประเภทค่ าความนิยมดังกล่ าวใหม่ เป็ นกําไรหรือขาดทุนในกรณี
ที่กจิ การขายบริษัทย่อยหรือในกรณีท่เี งินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดการด้ อยค่า
ค4.9.2 การปรั บ ปรุง รายการที่เ ป็ นผลมาจากข้ อ ตกลงที่เ กิด ในภายหลั ง เกี่ย วกับ
รายการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ อสิ่งตอบแทนจากการซื้อ ต้ องรับรู้ในกําไร
สะสม
ค4.10 ผู้ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจไม่ ไ ด้ รวมบริ ษั ท ย่ อ ย
ที่ไ ด้ ม าจากการรวมธุ ร กิจ ในอดี ต ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ว ไปที่ใ ช้ ก่ อ นหน้ า
(ตั วอย่ างเช่ น เนื่ อ งจากบริ ษั ทใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ถือว่ า กิจการดัง กล่ า วเป็ นบริ ษั ทย่ อ ยตาม
หลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ว ไปที่ใ ช้ ก่ อ นหน้ า หรื อ ไม่ ไ ด้ จั ด ทํา งบการเงิ น รวม) ผู้ นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
สิน ทรั พย์แ ละหนี้ สินของบริ ษั ทย่ อยให้ เป็ นจํานวนเงินตามที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกําหนดในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อย จํานวนเงินของมูลค่าที่ถือ
เป็ นต้ น ทุ น ของค่ า ความนิ ย มเท่ า กับ ส่ ว นต่ า ง ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระหว่าง
ค4.10.1 ส่วนได้ เสียของบริษัทใหญ่ในมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวที่ปรับปรุงแล้ ว และ
ค4.10.2 ต้ นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่
ค4.11 การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ให้ ปฏิบัติ
ตามการวั ดมู ลค่ าของสินทรั พย์และหนี้ สินอื่น ดังนั้ น การปรั บปรุงข้ างต้ นเพื่ อรั บรู้
ค4.8
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ค5

สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน จะส่ ง ผลต่ อ ส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม และภาษี เ งิ น ได้
รอตัดบัญชี
ข้ อยกเว้ นสําหรับการรวมธุรกิจในอดีตให้ นาํ มาปฏิบัติกับการได้ มาในอดีตสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทร่ วม ส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า และส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่ วมกันที่กจิ กรรมของ
การดําเนินงานร่ วมกันเข้ าคํานิยามของธุรกิจ ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ นอกจากนี้ วันที่ตามที่กิจการได้ เลือกตามย่ อหน้ าที่ ค1 ให้ ถือ
ปฏิบัติกบั ทุกรายการเงินลงทุนดังกล่าวด้ วย
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ภาคผนวก ง
ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง1

กิจการอาจเลือกใช้ ข้อยกเว้ นประการเดียวหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้
ง1.1 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (ย่อหน้ าที่ ง2 และ ง3)
ง1.2 สัญญาประกันภัย (ย่อหน้ าที่ ง4)
ง1.3 มูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุน (ย่อหน้ าที่ ง5 ถึง ง8ข)
ง1.4 สัญญาเช่า (ย่อหน้ าที่ ง9 และ ง9ข ถึง ง9จ)
ง1.5 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ง1.6 ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม (ย่อหน้ าที่ ง12 และ ง13)
ง1.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วม (ย่อหน้ าที่ ง14 ถึง ง15ก)
ง1.8 สินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ า (ย่อหน้ าที่ ง16 และ ง17)
ง1.9 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหน้ าที่ ง18)
ง1.10 การกําหนดรายการเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ก่อนหน้ า (ย่อหน้ าที่ ง19 ถึง ง19ค)
ง1.11 การวัด มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ ทางการเงิ น หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิน ในการรั บ รู้
รายการเมื่อเริ่มแรก (ย่อหน้ าที่ ง20)
ง1.12 หนี้สินเกี่ยวกับการรื้อถอนสินทรัพย์ท่รี วมอยู่ในต้ นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ย่อหน้ าที่ ง21 และ ง21ก)
ง1.13 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่บั น ทึ ก รายการตามการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ (ย่ อ
หน้ าที่ ง22)
ง1.14 ต้ นทุนการกู้ยืม (ย่อหน้ าที่ ง23)
ง1.15 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า (ย่อหน้ าที่ ง24)
ง1.16 การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ ง25)
ง1.17 ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ย่อหน้ าที่ ง26 ถึง ง30)
ง1.18 การร่วมการงาน (ย่อหน้ าที่ ง31)
ง1.19 ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน (ย่อหน้ าที่ ง32)
ง1.20 การกํา หนดสํา หรั บ สัญ ญาจะซื้ อหรื อ สัญ ญาจะขายของรายการที่ไ ม่ ใ ช่ ร ายการทาง
การเงิน (ย่อหน้ าที่ ง33)
ง1.21 รายได้ (ย่อหน้ าที่ ง34 และ ง35) และ
ง1.22 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้ า (ย่อหน้ าที่ ง36)
กิจการต้ องไม่นาํ ข้ อยกเว้ นดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับรายการอื่น
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รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ง2

ง3

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุ น แต่ไม่ ได้ บังคับให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ กับ
ตราสารทุนที่ออกในหรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ ให้ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ กับ ตราสารทุ น ที่อ อกหลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2554 และได้ รับสิทธิก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ้ ูนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกเลือกที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กับตราสาร
ทุนดังกล่ าว จะสามารถทําได้ เฉพาะกรณีท่ีกิจการนั้นได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสาธารณชนเกี่ยวกับ
มูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่ าวที่กาํ หนด ณ วันที่วัดมูลค่ าตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ สําหรับการออกตราสารทุน
ทั้งหมดที่ไม่ได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ (เช่ น ตราสารทุ นที่ออกในหรื อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554) ผู้ นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 44 และ 45
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่ผี ้ ูนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือเงื่อนไขของการ
ออกตราสารทุนที่ไม่ได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดย
ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นก่อน
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุ น แต่ ไม่ได้ บังคับให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ กับ
รายการหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากรายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ท่ี มี ก ารจ่ า ยชํ า ระก่ อ นวั น ที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้ บังคับให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กับรายการหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่มี ีการจ่ายชําระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับหนี้สนิ ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ผู้นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่ต้องใช้ วิธีปรับย้ อนหลังสําหรับข้ อมูลเปรียบเทียบ โดยขอบเขต
ของข้ อมูลดังกล่าวต้ องเกี่ยวข้ องกับรอบระยะเวลารายงานหรือวันที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554
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สัญญาประกันภัย
ง4

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วง
เปลี่ ย นแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภั ย
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่ อง สัญ ญาประกัน ภั ย ได้ กาํ หนดข้ อจํา กัด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาํ
โดยผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรก
มูลค่าทีถ่ อื เป็ นต้นทุน

ง5

ง6

ง7

ง8

กิจการอาจเลื อกวัดมู ลค่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม และใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้นเป็ นมูลค่าที่ถอื เป็ น
ต้ นทุน ณ วันดังกล่าว
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกใช้ การตีราคาใหม่ตามหลักการ
บัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ หรือก่อนวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นมูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุน ณ วันที่มีการ
ตีราคาใหม่ หากการตีราคา ณ วันที่มีการตีราคาใหม่น้ัน สามารถเปรียบเทียบกันได้ กบั
ง6.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
ง6.2 ต้ น ทุ น หรื อ ต้ น ทุ น ที่คิ ด ค่ า เสื่อ มราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง ถู ก
ปรับปรุงให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปหรือดัชนี
ราคาเฉพาะ
ทางเลือกตามย่อหน้ าที่ ง5 และ ง6 สามารถนํามาใช้ กบั
ง7.1 อสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุน ในกรณีท่ีกิจการเลื อกใช้ วิธีราคาทุนตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ
ง7.2 สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
และ
ง7.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นไปตาม
ง7.3.1 เกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน (รวมถึงการวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือสําหรับต้ นทุนการได้ มา)
และ
ง7.3.2 เกณฑ์การตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สินทรั พย์
ไม่มีตัวตน (รวมถึงการมีอยู่ของตลาดที่มีสภาพคล่อง)
กิจการต้ องไม่เลือกทางเลือกนี้สาํ หรับสินทรัพย์อ่นื หรือสําหรับหนี้สนิ อื่น
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจกําหนดมูลค่าที่ถือเป็ นต้ นทุนตาม
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าสําหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการหรือ
ทุกรายการ โดยการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กาํ หนดเป็ นการเฉพาะ อันเนื่องมาจาก
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ง8ก

เหตุการณ์บางเหตุการณ์ เช่ น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการเสนอขายหุ้ นใหม่ แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็ นครั้งแรก
ง8.1 หากวันที่ใช้ วัดมูลค่าเป็ นวันเดียวกันหรือวันก่อนหน้าวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กิจการอาจใช้ มูลค่าที่ได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากวันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่ถือเป็ นต้ นทุนสําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณ วันที่มีการวัดมูลค่า
ง8.2 หากวันที่ใช้ วัดมูลค่าเป็ นวันหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น แต่ อ ยู่ ร ะหว่ า งรอบระยะเวลารายงานของงบการเงิ น ที่ จั ด ทํา ขึ้ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก กิจการอาจใช้ มูลค่ าที่ได้ จากการ
วัดมูลค่ ายุ ติธรรมจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่ าวเป็ นมูลค่ าที่ถือเป็ นต้ นทุน กิจการ
ต้ องรั บรู้ผลของการปรับปรุงไปยังกําไรสะสมโดยตรง (หรือประเภทรายการอื่นใน
ส่วนของเจ้ าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่มีการวัดมูลค่า กิจการต้ องกําหนดมูลค่า
ที่ถื อ เป็ นต้ น ทุ น โดยใช้ เ กณฑ์ต ามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ ง5 ถึ ง ง7 หรื อ วั ด มู ล ค่ า
สินทรัพย์และหนี้สินตามข้ อกําหนดอื่นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ณ
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต้ น ทุ น ในการสํารวจและพั ฒนาแหล่ งนํ้า มั นและก๊า ซที่อยู่ ในขั้นตอนการพั ฒนาหรื อขั้นตอน
การผลิตตามข้ อกําหนดของบางประเทศ จะบันทึกไว้ ในศูนย์ต้นทุนซึ่งรวมที่ดินทั้งหมดในพื้นที่
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ใช้ วิธีการบัญชี
ดังกล่าวตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า อาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง
กับนํา้ มันและก๊าซ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้ วยหลักเกณฑ์
ดังนี้
ง8ก.1 สิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิด จากการสํา รวจและการประเมิ น ค่ า ให้ วั ด มู ล ค่ า ตามหลั ก การบั ญ ชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า และ
ง8ก.2 สินทรัพย์ท่ีอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการผลิตให้ วัดมูลค่าของศูนย์ต้นทุน
ตามหลั กการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ องปั นส่ วนจํานวนดังกล่ าว
ให้ กับศูนย์ต้นทุนโดยอ้ างอิงตามสัดส่วนปริมาณของสํารองหรือมูลค่ าของสํารอง ณ
วันดังกล่าว
กิ จ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิด จากการสํา รวจและการประเมิ น ค่ า และ
สินทรัพย์ท่อี ยู่ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการผลิต ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและการ
ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ตามลําดับ และกิจการควรลดมูลค่าที่ประเมินได้ ตามย่อหน้ าที่ ง8ก.1 หรือ ง8ก.2 ข้ างต้ น เพื่อ
วัตถุประสงค์ของย่ อหน้ านี้สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับนํา้ มันและก๊าซประกอบด้ วยสินทรัพย์ท่ใี ช้ ใน
การสํารวจ การประเมินค่า การพัฒนา หรือการผลิตนํา้ มันและก๊าซเท่านั้น
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บางกิจการมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ยังคงใช้ อยู่หรือใช้ แล้ วก่อนหน้ า มูลค่าตามบัญชีของรายการดังกล่ าวอาจรวมถึงจํานวนเงินที่
ถูกกําหนดตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าแต่ไม่เข้ าเงื่อนไขการรวมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกใช้ มูลค่าตามบัญชีของแต่ละ
รายการตามหลั กการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเป็ นมูลค่าที่ถือเป็ นต้ นทุน หากกิจการปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นดังกล่าวกับ
รายการใดรายการหนึ่ง กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นสําหรับทุกรายการ ณ วันที่
เปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ สํา หรั บ แต่ ล ะรายการที่ใ ช้
ข้ อยกเว้ นนี้
สัญญาเช่า

ง9

ง9ก
ง9ข

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจประเมินว่ าสัญญาที่มีอยู่ ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรือไม่ โดยปฏิบัติ
ตามย่ อหน้ าที่ 9 ถึง 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า กับ
สัญญาดังกล่าวบนพื้นฐานของข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ ณ วันที่ดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
เมื่อผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกซึ่งเป็ นผู้เช่ารับรู้หนี้สินตามสัญญา
เช่ าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ กิจการอาจปฏิบัติตามวิธีการดังต่ อไปนี้กับสัญญาเช่ าทุกรายการ
(ตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ง9ง)
ง9ข.1 วั ด มู ล ค่ า หนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ผู้เช่าตามวิธกี ารนี้ต้องวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้ วยมูลค่าปัจจุบันของ
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ (ดูย่อหน้ าที่ ง9จ) คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของผู้ เ ช่ า (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ง9จ) ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ง9ข.2 วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ผู้เช่ าต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็ นรายสัญญาโดยเลือกวิธีใดวิธี
หนึ่งต่อไปนี้
ง9ข.2.1 มูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พย์เสมือนว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ได้ ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
(ดู ย่ อ หน้ า ที่ ง9จ) คิ ด ลดด้ ว ยอัต ราดอกเบี้ ยการกู้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของผู้ เ ช่ า
ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ
ง9ข.2.2 จํานวนเท่ากับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้ วยจํานวนเงินของการจ่ายชําระ
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ง9ค

ง9ง

ง9จ

ตามสัญญาเช่ าที่จ่ายล่วงหน้ าหรือค้ างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าที่รับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก่ อ นวั น ที่เปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ง9ข.3 ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ กับ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ง9ข ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ น
ครั้งแรกซึ่งเป็ นผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ด้วยวิธมี ูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับสัญญาเช่าที่เป็ นไปตามคํานิยามของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และวัด
มูลค่าด้ วยวิธีมูลค่ ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกซึ่งเป็ นผู้เช่าอาจใช้ หนึ่งวิธีหรือหลายวิธี
ต่อไปนี้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นรายสัญญา
ง9ง.1 ใช้ อั ต ราคิ ด ลดอั ต ราเดี ย วสํา หรั บ กลุ่ ม สั ญ ญาเช่ า ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น อย่ า ง
สมเหตุสมผล (เช่น สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้ เคียงกันสําหรับประเภท
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่คล้ ายคลึงกันซึ่งมีสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจคล้ ายคลึงกัน)
ง9ง.2 อาจเลื อ กที่จ ะไม่ ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ ง9ข สํา หรั บ สัญ ญาเช่ า ที่อ ายุ
สัญญาเช่า (ดูย่อหน้ าที่ ง9จ) สิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีน้ ี กิจการต้ องรับรู้ (รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูล)
สัญญาเช่าเหล่านั้นในลักษณะเดียวกับสัญญาเช่าระยะสั้นตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ง9ง.3 อาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ง9ข สําหรับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้ างอิงมีมูลค่าตํ่า (ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข8 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า) ในกรณีน้ ี กิจการต้ องรับรู้ (รวมถึงเปิ ดเผย
ข้ อมูล) สัญญาเช่ าเหล่ านั้นตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ง9ง.4 ไม่รวมต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก (ดูย่อหน้ าที่ ง9จ) ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง9ง.5 ใช้ ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลัง เช่น กําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า หากสัญญาประกอบด้ วยสิทธิ
เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ า ผู้ เช่ า อัตราดอกเบี้ ยการกู้ ยื มส่ วนเพิ่ มของผู้ เช่ า วั นที่สัญญาเช่ า
เริ่มมีผล ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก และอายุสัญญาเช่ าเป็ นไปตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และใช้ ในมาตรฐานฉบับนี้เป็ นความหมายเดียวกัน

ง10 ง11
(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
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ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม
ง12

ง13

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ กําหนดให้ กจิ การ
ง12.1 รับรู้ส่วนต่ างจากการแปลงค่าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสะสมส่วนต่างดังกล่าว
เป็ นส่วนประกอบต่างหากในส่วนของเจ้ าของ และ
ง12.2 ในการจํา หน่ า ยหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ให้ กิจ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส าํ หรั บ
ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมสําหรับหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าว (รวมถึงผลกําไร
และขาดทุ น จากการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่เ กี่ย วข้ อ ง ในกรณี ท่ีส ามารถปฏิบั ติ ไ ด้ )
จากส่วนของเจ้ าของไปเป็ นกําไรหรือขาดทุนในส่วนของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดดังกล่ าวสําหรั บส่ วนต่ างจากการแปลงค่ าสะสมที่มีอยู่ ณ วัน ที่เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีผ้ ูนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ น
ครั้งแรกใช้ ข้อยกเว้ นนี้
ง13.1 ผลต่ างจากการแปลงค่ าสะสมสําหรับหน่ วยงานต่ างประเทศทั้งหมดให้ ถือเป็ นศูนย์
ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ง13.2 ผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งเป็ นผลจากการจําหน่ ายหน่ วยงานต่ างประเทศในเวลาต่ อมา
ต้ องไม่ รวมส่วนต่ างจากการแปลงค่ าที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และต้ องรวมส่วนต่างจากการแปลงค่าที่เกิดขึ้นในภายหลัง
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วม

ง14

ง15

เมื่อกิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ กําหนดให้ กจิ การบันทึกรายการเงินลงทุนนบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วม ตามวิธี
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ง14.1 ราคาทุน
ง14.2 ตามข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน หรือ
ง14.3 ใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า
หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกวัดมูลค่ าเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วย
ราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้ องวัดมูลค่า
เงินลงทุนนั้นด้ วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งดังต่อไปนี้ในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง15.1 ราคาทุนตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือ
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ง15ก

ง15.2 มูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุน โดยมูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุนดังกล่าวต้ องเป็ น
ง15.2.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ง15.2.2 มูลค่าตามบัญชีตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทัว่ ไปที่ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันดังกล่าว
ผู้ นํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ ง แรกอาจเลื อ กมู ล ค่ า ตาม
ย่อหน้ าที่ ง15.2.1 หรือ ง15.2.2 ข้ างต้ น สําหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมแต่ละรายการ ที่เลือกวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่าที่ถอื เป็ นต้ นทุน
หากผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วยวิธี
ส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
ง15ก.1 ผู้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมาใช้ เป็ นครั้ งแรกควรปฏิบัติตามข้ อยกเว้ น
สําหรับการรวมธุรกิจในอดีต (ภาคผนวก ค) สําหรับการซื้อเงินลงทุน
ง15ก.2 หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกสําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการก่อนที่จะปรับใช้ กบั งบการเงินรวมของกิจการ และ
ง15ก.2.1 หลั ง จากบริ ษั ท ใหญ่ ข องกิจ การ กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ง16
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ง15ก.2.2 หลั ง จากบริ ษั ท ย่ อ ยของกิจ การ กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ง17
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์และหนี้ สินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า

ง16

ในกรณีท่บี ริษัทย่ อยปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกหลังจากบริษัทใหญ่
บริษัทย่อยต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินของกิจการ โดยใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ง16.1 มูลค่ าตามบัญชีท่ีนําไปรวมอยู่ ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วันที่บริษัทใหญ่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ มีรายการปรับปรุง
สําหรั บการจัดทํางบการเงินรวมและไม่ มีผลกระทบจากการรวมธุรกิจที่บริษัทใหญ่
ได้ ม าซึ่ ง บริ ษั ทย่ อย (ทางเลื อกนี้ ไม่ สามารถนํา มาใช้ สาํ หรั บ บริ ษั ทย่ อ ยของกิจ การ
ที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม ซึ่งต้ องวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรือ
ขาดทุน) หรือ
ง16.2 มูลค่าตามบัญชีตามที่กาํ หนดโดยส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าวสามารถแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ง16.1
ง16.2.1 ในกรณีท่ีข้อยกเว้ นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ส่งผลต่ อ
การวั ด มู ล ค่ า ที่ข้ ึ นอยู่ กับ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

36

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

ง17

ง16.2.2 ในกรณีท่นี โยบายการบัญชีท่นี าํ มาใช้ กบั งบการเงินของบริษัทย่อยแตกต่าง
จากนโยบายการบัญชีท่ีนาํ มาใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวม ตัวอย่ างเช่ น
บริษัทย่อยอาจใช้ วิธรี าคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน
อาคารและอุปกรณ์ เป็ นนโยบายการบัญชีของกิจการ ในขณะที่กลุ่มบริษัท
อาจใช้ วิธตี ีราคาใหม่
ทางเลือกในลักษณะเดียวกันนี้สามารถนําไปใช้ กบั บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ที่ปรับใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหลังจากกิจการที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือมีการควบคุมร่วม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่กี ิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกหลังจาก
บริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า) ในงบการเงินรวมของกิจการ กิจการต้ องวัดมูลค่า
สินทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษัทย่ อย (หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า) ตามมู ลค่ าตามบัญชี
เดียวกันกับในงบการเงินของบริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า) หลังรายการปรับปรุง
สําหรับจัดทํางบการเงินรวมและการปรับปรุงให้ เป็ นวิธีส่วนได้ เสีย และสําหรับผลกระทบของ
การรวมธุรกิจเพื่อให้ บริษัทใหญ่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทใหญ่ท่ไี ม่ใช่กจิ การที่ดาํ เนินธุรกิจ
ด้ า นการลงทุ น ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ยกเว้ น ในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมซึ่ ง ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดย
บริษัทย่ อยที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ในทํานองเดียวกัน ในกรณีท่ีบริษัทใหญ่
ปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนหรือ
หลังจากงบการเงินรวมของกิจการ กิจการต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการโดยใช้
จํานวนเงินเดียวกันทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้ นรายการปรับปรุงเพื่อ
จัดทํางบการเงินรวม
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม

ง18

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การกําหนดรายการเครือ่ งมือทางการเงินทีร่ บั รูก้ ่อนหน้า

ง19
ง19ก
ง19ข
ง19ค

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในการรับรู ร้ ายการ
เมือ่ เริม่ แรก

ง20

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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หนี้ สินเกีย่ วกับการรื้ อถอนสินทรัพย์ทีร่ วมอยู่ในต้นทุนของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ง21

ง21ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลีย่ นแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที ่มี ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน กํา หนดให้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ หรือหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึง
กันต้ องนําไปบวกเพิ่มหรือหักออกจากต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง สินทรัพย์ท่มี ีค่าเสื่อมราคา
จะตัดค่าเสื่อมราคาด้ วยมูลค่าหลังปรับปรุงตามอายุการใช้ ประโยชน์ท่เี หลือโดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันที
เป็ นต้ นไป ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดดังกล่าวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมา
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ผี ้ ูนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ น
ครั้งแรกใช้ ข้อยกเว้ นนี้ ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ง21.1 วั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิน ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
ง21.2 กําหนดขอบเขตของหนี้สนิ ให้ เป็ นไปตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิน ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน โดยให้ ประมาณจํานวนเงินที่จะรวมอยู่
ในต้ น ทุ นของสิน ทรั พย์ท่ีเกี่ย วข้ อ งในกรณีท่ีหนี้ สิน เกิด ขึ้น ครั้ ง แรก โดยการคิด ลด
หนี้สนิ จนถึงวันที่ดังกล่าวตามประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของกิจการเกี่ยวกับอัตราการคิดลด
ภายหลั ง การปรั บ ปรุง ความเสี่ย งเกี่ย วกับ เหตุ ก ารณ์ใ นอดี ต ซึ่ ง จะนํา มาถือ ปฏิบัติ
สําหรับหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และ
ง21.3 คํานวณค่าเสื่อมราคาสะสมของจํานวนเงินดังกล่าว ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยใช้ หลักเกณฑ์ของประมาณการในปัจจุบันเกี่ยวกับอายุการ
ใช้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ ตามนโยบายค่ า เสื่อ มราคาที่กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ภ ายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการที่ใช้ ข้อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ ง8ก.2 (สําหรับสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับนํา้ มันและก๊าซตามที่
อยู่ ในขั้นตอนการพั ฒนาหรื อการผลิ ต ที่บันทึกไว้ ในศูนย์ต้นทุนซึ่งรวมที่ดินทั้งหมดในพื้นที่
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า) ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ดั ง ต่ อ ไปนี้ แทนที่จ ะปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ง21 หรื อ ตามการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ง21ก.1 วั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กัน ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น และ
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ง21ก.2 รับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ เหล่านั้นตามหลักการ
บั ญ ชี ท่ี รั บ รองทั่ ว ไปที่ กิ จ การใช้ ก่ อ นหน้ า ณ วั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยปรับเข้ ากําไรสะสมโดยตรง
สินทรัพย์ทางการเงินหรื อสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่บนั ทึกรายการตามการตี ความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ง22

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วง
เปลี่ ย นแปลงของการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ข้ อ ตกลง
สัมปทานบริการ
ต้นทุนการกูย้ มื

ง23

ง24

ผู้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงหรือวันที่ก่อนหน้ า
ตามที่อนุญาตในย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม โดยนับ
จากวันที่ซ่ึงกิจการที่ได้ ปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นนี้ ได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม กิจการดังกล่าว
ง23.1 ต้ องไม่ปรับย้ อนหลังสําหรับส่วนประกอบของต้ นทุนการกู้ยืมที่ถูกรับรู้เป็ นต้ นทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ ต ามหลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ว ไปที่ใ ช้ ก่ อ นหน้ า และที่ถู ก รวมในมู ล ค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ดังกล่าว และ
ง23.2 ต้ องบันทึกต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม รวมถึงต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ท่ี
สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การชําระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ง25

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง

ง26

หากกิจการมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานซึ่งเป็ น/หรือเป็ นสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุนแรง กิจการต้ องประเมินว่ากิจการอยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมา
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ ข้ อกําหนดนี้ให้ ถอื ปฏิบัติกบั ทั้งกิจการที่เปลี่ยนแปลง
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ง27

ง28

ง29

ง30

มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรกและกิจการที่ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาก่อนหน้ า
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรงจะถือว่าอยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง เมื่อเป็ นไป
ตามทั้ง 2 ลักษณะต่อไปนี้
ง27.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่เชื่อถือได้ สาํ หรับทุกกิจการที่มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล
เงินนั้น
ง27.2 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดังกล่าวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่ค่อนข้ าง
เสถียร
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงจะหยุ ดใช้ เมื่อกลับเข้ าสู่
ภาวะปกติ กล่ าวคือเมื่อสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามลักษณะข้ อหนึ่งข้ อใดหรือ
ทั้งสองข้ อตามย่อหน้ าที่ ง27 หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานไปเป็ น
สกุลเงินอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
หากวันที่กิจการเปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นวันที่ในหรือหลังวันที่
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานเข้ าสู่ภาวะปกติ กิจการอาจเลือกวัดมูลค่ าสินทรัพย์และหนี้สิน
ทั้งหมดที่ถือครองก่อนวันที่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานอยู่ในภาวะปกติด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการอาจใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้นเป็ น
มูลค่ าที่ถือเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิน
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากวันที่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานเข้ าสู่ภาวะปกติอยู่ภายในช่วง 12 เดือนของรอบระยะเวลา
รายงานเปรี ยบเทียบ รอบระยะเวลารายงานที่เปรียบเทียบนั้นอาจน้ อยกว่ า 12 เดือน ดังนั้น
งบการเงิ นฉบั บสมบู รณ์ (ตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) จะถูกจัดทําสําหรับระยะเวลาที่ส้นั กว่า
การดําเนินงานร่วมกัน

ง31

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วง
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน โดยมี
ข้ อยกเว้ นดังต่อไปนี้
ง31.1 ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ในช่ วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วม
การงาน ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง31.2 ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของ
เงินลงทุนตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่ าของ
สิน ทรั พย์ ณ วั น ที่เปลี่ ย นแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากมีก าร
เปลี่ยนจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้ เสีย โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ว่าเงิน
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ลงทุนจะด้ อยค่ าหรื อไม่ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าต้ องรับรู้การปรับปรุงไปยังกําไร
สะสม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ง32

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วง
เปลี่ยนแปลงที่ระบุในย่ อหน้ าที่ ก1 ถึง ก4 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ในย่อหน้ าดังกล่าว
ได้ อ้ า งอิง ถึ ง วั น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ซ่ึ ง ต้ อ งเป็ นวั น ที่ 1 มกราคม 2558 หรื อวั นเริ่ มต้ นของรอบ
ระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกแล้ วแต่วันใดเกิดขึ้นภายหลัง
การกําหนดสําหรับสัญญาจะซื้ อหรือสัญญาจะขายของรายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงิน

ง33

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
รายได้

ง34

ง35

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่ วง
เปลี่ ย นแปลงที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ าที่ ค5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ในย่อหน้ าดังกล่าวได้ อ้างอิงถึง “วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน”
ต้ องเป็ นวันที่วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้ง
แรก ในกรณีท่ีผ้ ู นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกตัดสินใจปฏิบัติต าม
ข้ อ กํา หนดในช่ ว งเปลี่ ย นแปลง ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ ค6 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ด้ วย
ผู้ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกไม่ จํา เป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง
การแสดงรายการของสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ ณ ต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกสุดที่มี
การนําเสนอ โดยสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ ว คือ สัญญาที่กจิ การได้ โอนสินค้ าหรือบริการทั้งหมด
ภายใต้ หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า
รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนจ่ ายล่วงหน้า

ง36

ผู้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศและสิ่ง
ตอบแทนจ่า ยล่ ว งหน้า สํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ค่ า ใช้ จ่ า ย และรายได้ ท่ีรั บ รู้ เ มื่ อ เริ่ ม แรกก่ อ นวั น ที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
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ภาคผนวก จ
ข้อยกเว้นระยะสั้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อ ยกเว้น จากข้อ กํ า หนดของการปรับ ย้อ นหลัง ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บสํ า หรับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
จ1
จ2
จ3 –
จ7

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีการทางภาษีเงินได้

จ8

ผู้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกที่วันที่เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 อาจเลือกที่จะไม่สะท้ อนถึงการปฏิบัติใช้ การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 23 เรื่ อง ความไม่ แ น่ นอนเกี ย่ วกับวิธี การ
ทางภาษี เงินได้ กับข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเป็ นครั้งแรก กิจการที่เลือกปฏิบัติข้างต้ น ต้ องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการ
ทางภาษีเงินได้ โดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ าของ ตามความเหมาะสม) ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 85/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
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