
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  

ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (IAS 1: Presentation of Financial Statements (Bound 

volume 2009))  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนา ท่ี 1 ถึง 140 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีท่ีไมไดใหแนว

ปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

บทนํา 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง การนําเสนองบการเงินใชแทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน เปนขอกําหนดโดยรวม

สําหรับการนําเสนองบการเงิน แนวทางสําหรับโครงสราง และเนื้อหาขั้นต่ําท่ีกิจการตอง

นําเสนออยูในงบการเงิน 

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ

งบการเงิน  

บทนํา 2. วัตถุประสงคหลักของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน คือ เพ่ือรวบรวมขอมูล

ในงบการเงินดวยเกณฑท่ีมีลักษณะรวมกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาวาจะเปนประโยชน

กวาท่ีจะแยกแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ (สินทรัพยสุทธิ) ของกิจการใน

ระหวางงวดซ่ึงเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ ออกจาก

การเปล่ียนแปลงอ่ืนในสวนของเจาของ ดังนั้น คณะกรรมการจึงกําหนดใหการเปล่ียนแปลง

ในสวนของเจาของจากรายการกับผูเปนเจาของท้ังหมด ตองแสดงอยู ในงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของท่ีไมได

เกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ 

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดรวมขอกําหนดท่ีคลายคลึงกันกับมาตรฐานการบัญชีการเงิน 

ฉบับท่ี 130 เร่ือง การรายงานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB 

130, Reporting Comprehensive Income) อยางไรก็ดี ความแตกตางบางประการยังคงมีอยู

โดยไดอธิบายไวใน BC 106 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1 

บทนํา 4. นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความตั้งใจท่ีจะแกไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน เพ่ือเปนการปรับปรุงและจัดลําดับยอหนาใหม เพ่ือให 

งายตอการอาน โดยคณะกรรมการไมมีวัตถุประสงคในการแกไขขอกําหนดท้ังหมดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ขึ้นใหม 
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รูปแบบหลกัของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่1 (ปรับปรงุ 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ  

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สงผลตอการนําเสนอของการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ 

จากรายการกับผูเปนเจาของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไมไดมีการเปล่ียนแปลงการรับรู

รายการ การวัดมูลคา หรือการเปดเผยรายการเฉพาะ และเหตุการณอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน 

บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองนําเสนอการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ

จากรายการกับผูเปนเจาของท้ังหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ โดยให

แสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของท่ีไมไดเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ เชนกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปนรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือนําเสนอ 

เปนสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยไมอนุญาตใหแสดง

สวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวด

ของงวดท่ีเปรียบเทียบลาสุดในงบการเงินท่ีสมบูรณ เม่ือกิจการไดนํานโยบายการบัญชี 

มาปรับปรุงยอนหลังหรือแกไขงบการเงินยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด หรือ

เม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม 

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหมและภาษีเงินไดท่ีเก่ียวกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม คือ จํานวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีถูก

จัดประเภทไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดปจจุบันนั้น 

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองนําเสนอเงินปนผลท่ีรับรูจากการจายให 

แกผูเปนเจาของและจํานวนท่ีเก่ียวของตอหุนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เงินปนผล คือ สวนท่ีจายใหแกผู เปนเจาของ 

จากความสามารถในการเปนเจาของ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของจะตอง

นําเสนอการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของท้ังหมด 

การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดมิ 

บทนํา 10. การเปล่ียนแปลงหลักจากมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) สามารถอธิบายได

ดังนี ้
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งบการเงินฉบบัสมบูรณ 

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับกอนใชช่ือเรียกวา “งบดุล” และ “งบกระแสเงินสด” เพ่ืออธิบายถึง

งบการเงินสองงบท่ีเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ สวนมาตรฐานฉบับนี้ใชคําวา

“งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบกระแสเงินสด” แทนหัวขอดังกลาว โดยหัวขอใหม 

จะใหผลใกลเคียงกับลักษณะของงบดังกลาวมากขึ้น ซ่ึงไดมีการอธิบายไวในแมบทการบัญชี

(ดูยอหนา BC14-BC21 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบกับงวดกอน 

โดยเปดเผยขอมูลอยางนอยสองงวดสําหรับงบการเงินแตละงบและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวไดรวมถึงการกําหนดใหรวมงบแสดงฐานะ

การเงินณ วันตนงวดของงวดท่ีแรกสุดท่ีนํามาเปรียบเทียบไวในงบการเงินฉบับสมบูรณ  

เม่ือกิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลัง 

หรือเม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูล 

ท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหงบการเงินของกิจการ (ดูยอหนา BC 31-BC32 ของ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเปนเจาของในสวนของเจาของและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดใหงบกําไรขาดทุนแสดงรายการรายไดและคาใชจายท่ีมี

การรับรูในกําไรหรือขาดทุน และใหแสดงรายการรายไดและคาใชจายท่ีไมไดรับรูในกําไร 

หรือขาดทุนไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ดวยกันกับการเปล่ียนแปลงใน

สวนของเจาของจากรายการกับผูเปนเจาของซ่ึงงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

ประกอบดวยกําไรหรือขาดทุน รายการรายไดและคาใชจายอ่ืน และผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด โดยงบดังกลาวยังสามารถเรียก 

เปนงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย  

มาตรฐานการบญัชีฉบับนี้กําหนดให 

(1) การเปล่ียนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของท่ีเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของจาก

ความสามารถในการเปนเจาของ (เชน การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของจากรายการ

กับผูเปนเจาของ) ใหแสดงเปนรายการแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของ

เจาของท่ีไมได เ กิดจากรายการกับผู เปนเจาของ และหามไมให กิจการแสดง

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เชน การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ 

ท่ีไมไดเกิดจากรายการกับผูเปนเจาของ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลท่ีดีขึ้นโดยการ

รวมรายการที่มีลักษณะรวมกันและแยกรายการที่มีลักษณะแตกตางกันออกจากกัน 

(ดูยอหนา BC37-BC38 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 
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(2) รายไดและคาใชจายตองแสดงในงบการเงินเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือใน 

งบการเงินสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยแสดงแยก

ตางหากจากการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของจากรายการกับผูเปนเจาของ(ดูยอหนา 

BC49-BC54 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

(3) สวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตองแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(4) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตองแสดงไวในงบการเงิน 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – การปรับปรุงการจัดประเภทใหมและผลกระทบที่

เก่ียวของทางภาษี 
บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กํ าหนดให กิจการตองเปดเผยภา ษีเงินได ท่ี เ ก่ี ยวของ 

กับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

ไมไดรวมขอกําหนดนี้ไว โดยวัตถุประสงคของการเปดเผยขอมูลดังกลาว คือเพ่ือใหผูใช 

งบการเงินมีขอมูลทางภาษีท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบเหลานี้ เพราะสวนประกอบตางๆ มักมี

อัตราภาษีท่ีแตกตางจากอัตราท่ีใชในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนา BC65-BC68 ของ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

บทนํา 15.  มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทใหมท่ีสัมพันธ 

กับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การปรับปรุงการจัดประเภทใหม คือ จํานวน 

ท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีถูกจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุนงวดปจจุบัน 

ซ่ึงวัตถุประสงคของการเปดเผยขอมูลดังกลาวคือ เพ่ือใหผูใชงบการเงินมีขอมูลท่ีเก่ียวกับ 

การประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนา BC69-BC73 

ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

การแสดงรายการเงินปนผล 

บทนํา 16.  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม อนุญาตใหเปดเผยจํานวนเงินปนผลท่ีรับรูเนื่องจากการจาย

ใหแกผูถือหุน (ปจจุบันหมายถึง ผูเปนเจาของ) และเปดเผยจํานวนตอหุนท่ีเก่ียวของใน 

งบกําไรขาดทุน ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน แตในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยรายการดังกลาวในงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แตไมอนุญาตให

เปดเผยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ดูยอหนา BC75 ของมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศ ฉบับท่ี 1) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหม่ันใจวาการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ

จากรายการกับผูเปนเจาของ (ในกรณีการแจกจายใหแกเจาของอยูในรูปแบบของเงินปนผล)

มีการแสดงแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของท่ีไมไดเกิดจากรายการกับ 

ผูเปนเจาของ(แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเกณฑการนําเสนองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป 

เพ่ือใหม่ันใจวางบการเงินดังกลาวจะสามารถเปรียบเทียบไดกับงบการเงินในงวดกอนๆ ของ

กิจการและงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงขอกําหนดโดยรวม

ของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับเนื้อหาท่ี 

ตองแสดงในงบการเงิน  

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคท่ัวไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดครอบคลุมถึงขอกําหนดในการรับรูรายการ การวัดมูลคา และ 

การเปดเผยสําหรับรายการท่ีมีลักษณะเฉพาะและเหตุการณอ่ืน เนื่องจากขอกําหนดดังกลาวได

กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาลแบบยอ 

ท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

อยางไรก็ตาม งบการเงินระหวางกาลดังกลาวยังคงตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 15 ถึง 35

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินของ 

ทุกกิจการโดยเทาเทียมกันไมวาจะเปนกิจการซ่ึงจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชนิยามท่ีเหมาะสมสําหรับกิจการซ่ึงแสวงหากําไรท้ังของภาครัฐและ     

ภาคธุรกิจ หากกิจการในภาคธุรกิจซ่ึงมีกิจกรรมท่ีไมแสวงหากําไร หรือภาครัฐ นํามาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไปใช กิจการดังกลาวอาจจําเปนตองดัดแปลงคําอธิบายท่ีใชสําหรับรายการบางบรรทัดใน 

งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหลานั้นดวย 

6. ในทํานองเดียวกัน กิจการซ่ึงไมมีสวนของเจาของตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)

(เชน กองทุนรวม) และกิจการซ่ึงทุนท่ีนํามาลงทุนรวมกันไมถือเปนสวนของเจาของ (เชน

สหกรณ) อาจจําเปนตองดัดแปลงการนําเสนอสวนไดเสียของสมาชิกหรือหนวยลงทุนใน 

งบการเงิน 
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คํานิยาม 

7. คํานิยามที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคท่ัวไป 

(ในท่ีนี้หมายถงึ 

งบการเงิน) 

หมายถึง งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการ

ของผู ใชงบการเงิน ซ่ึงไมอยู ในฐานที่ จะ

เรียกรองใหกิจการจัดทํารายงานที่มีการ

ดัดแปลงต ามคว ามต อ ง ก า รข อมู ล ท่ี

เฉพาะเจาะจง 

ไมสามารถทําไดในทาง

ปฏิบัติ 

หมายถึง ขอกําหนดที่กิจการไมสามารถนําไปถือปฏิบัติ 

แม ว า กิจการได ใชความพยายามอย าง

สมเหตุสมผลทุกทางที่จะนําไปปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

หมายถึง มาตรฐา นและกา รตี ค วามที่ ออกโดย

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  

ซ่ึงประกอบดวย 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) มาตรฐานการบัญชี 

3) การตีความมาตรฐานการบัญชี  และ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

รายการทีถ่ือวาเปนการ

ละเวนไมแสดงขอมูล

หรือการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอยางมี

สาระสําคญั 

หมายถึง        รายการแตละรายการหรื อทุกรายการ

โดยรวมที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเ ชิง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน โดยความมี

สาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของ

การละเวนไมแสดงขอมูลหรือการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง ซ่ึงตองพิจารณา

จากสถานการณแวดลอม ท้ังนี้กิจการอาจใช

ข น า ดห รื อ ลั ก ษณ ะข อง ร า ย ก า ร ห รื อ

องคประกอบทั้งสองรายการรวมกันเปน

ปจจัยประกอบการพิจารณา 

ในการประเมินวา การละเวนไมแสดงขอมูล

หรือการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงสามารถ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินอย าง มีสาระสําคัญหรือไมตอง

พิจารณาจากลักษณะตางๆ ของผูใชงบการเงิน

โดยแมบทการบัญชียอหนาท่ี 25 ระบุวาผูใช 
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งบการเงินจะตองมีความรูตามควรเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

และการบัญชี รวมท้ังมีความตั้งใจตามควรที่จะ

ศึกษาขอมูลดังกลาว  ดังนั้น  การประเมิน

ดังกล าวจึ งตองพิจารณาถึงองคประกอบ 

ท่ีสามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผูใชงบการเงินดวย 

หม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ 

งบการเงิน 

ประกอบดวย ขอมูลท่ีแสดงเพิ่มเติมจากขอมูลท่ีแสดงใน  

งบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการ

นําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเปนการอธิบายหรือการ

แย กแสดงข อ งร า ยก า รที่ นํ า เ ส นอ ใ น 

งบการเงิน ดังกลา วและขอมูล เ ก่ียวกับ

รายการที่มีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะรับรูใน

งบการเงินท่ีนําเสนอ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดวย รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึง การ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม) ซ่ึง 

ไมอนุญาตใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ประกอบดวย 

1) การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย (ดูในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน) 

2) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตามโครงการ

ผลประโยชน ท่ีบันทึกตามยอหนาท่ี  93ก  

ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช) 
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3) ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค า 

งบการเงินของการดําเนินงานในตางประเทศ 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง

2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต างประเทศ  

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

4) ผลกําไรและขาดทุนจากการวัด มูลค า

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการ

วัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช)) 

5) สวนของผลกําไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผล

จากเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงในการ

ป อง กั นความเ ส่ี ย ง ในกระแสเ งิ นสด  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การ

รับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

ผูเปนเจาของ หมายถึง ผู ท่ีถือตราสารที่ จัดประเภทเปนสวนของ

เจาของ 

กําไรหรือขาดทุน หมายถึง ยอดรวมของรายไดหักคาใชจาย โดยไมรวม

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

การปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม 

หมายถึง จํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ในงวดปจจุบันหรืองวดกอนที่ถูกจัดประเภท

ใหมในกําไรหรือขาดทุนงวดปจจุบัน 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของในระหวางงวด 

ซ่ึงเปนผลมาจากรายการหรือเหตุการณ อ่ืน 

นอกเหนือ จากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลมา 

จากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถใน

การเปนเจาของ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  ประกอบดวย

สวนประกอบท้ังหมด ของกําไรหรือขาดทุนและ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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8. แมวามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดใหใชคําวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กําไรหรือขาดทุน 

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แตกิจการอาจใชคําอ่ืน เพ่ืออธิบายแทนได หากคําดังกลาว 

มีความหมายที่ชัดเจน เชน กิจการอาจใชคําวากําไรสุทธิเพ่ืออธิบายคําวากําไรหรือขาดทุน 

8ก. คําจํากัดความดังตอไปนี้ไดอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง

การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) และไดนํามาใชใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในความหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

8ก.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใหสิทธิท่ีจะขาย (Puttable financial instrument) ท่ีจัดประเภท

เปนตราสารทุน (อธิบายไวในยอหนาท่ี 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช)) 

8ก.2 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกําหนดใหกิจการมีภาระผูกพันท่ีจะตองนําสงสินทรัพยสุทธิตาม

สัดสวนใหแกคูสัญญาอีกฝายเม่ือครบกําหนดชําระและถูกจัดประเภทเปนตราสารทุน 

(อธิบายไวในยอหนาท่ี 16ค และ 16ง ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) 

งบการเงิน 

จุดมุงหมายของงบการเงิน 

9. งบการเงินเปนการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการอยางมี 

แบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส 

เงินสดของกิจการ ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ

นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝายบริหารซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแล

ทรัพยากรของกิจการ เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว งบการเงินตองใหขอมูลทุกขอ

ดังตอไปนี้เก่ียวกับกิจการ 

9.1 สินทรัพย 

9.2 หนี้สิน 

9.3 สวนของเจาของ 

9.4 รายไดและคาใชจาย รวมถึงผลกําไรและขาดทุน 

9.5 เงินทุนท่ีไดรับจากผูเปนเจาของและการจัดสรรสวนทุนใหผูเปนเจาของจากความสามารถ

ในการเปนเจาของ   

9.6 กระแสเงินสด 

ขอมูลเหลานี้และขอมูลอ่ืนท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินชวยผูใชงบการเงิน 

ในการคาดการณเก่ียวกับจังหวะเวลาและความแนนอนท่ีกิจการจะกอใหเกิดกระแสเงินสดใน

อนาคตของกิจการ  
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งบการเงินฉบับสมบูรณ 

10. งบการเงินฉบับสมบูรณประกอบดวย 

10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

10.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 

10.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด 

10.4 งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 

10.5   หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ ขอมูล

ท่ีใหคําอธิบายอ่ืน และ 

10.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด        

เมื่อกิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงิน

ยอนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม 

กิจการอาจจะใชช่ืออ่ืนสําหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบับนี ้

11. กิจการตองนําเสนองบการเงินท้ังหมดในงบการเงินฉบับสมบูรณโดยใหความสําคัญ 

อยางเทาเทียมกัน 

12. ตามท่ีอนุญาตไวในยอหนาท่ี 81 กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรหรือขาดทุนโดยเลือก

แสดงเปนสวนหนึ่งของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียวหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน โดยงบกําไร

ขาดทุนดังกลาวแสดงเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณและตองแสดงไวกอนงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

13. นอกจากขอมูลท่ีนําเสนอในงบการเงินแลว กิจการหลายแหงไดมีการนําเสนอการทบทวนทางดาน

การเงินของฝายบริหารเ พ่ิมเติม ซ่ึง ไมรวมอยู ในงบการเงิน เ พ่ือพรรณนาและอธิบาย 

ถึงองคประกอบหลักของผลการดําเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงินของกิจการ และความไม

แนนอนท่ีสําคัญซ่ึงกิจการเผชิญอยู รายงานดังกลาวอาจรวมถึงการทบทวนเกี่ยวกับ 

13.1 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

ในสภาวะแวดลอมท่ีกิจการดําเนินงานอยู การตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงและ

ผลกระทบ นโยบายการลงทุนของกิจการเพ่ือดํารงและสงเสริมการดําเนินงาน รวมถึง

นโยบายการจายปนผล 

13.2 แหลงเงินทุนของกิจการ และอัตราสวนระหวางหนี้ สินตอสวนของเจาของตาม 

ท่ีตั้งเปาหมายไว และ 

13.3 ทรัพยากรของกิจการซ่ึงไมเขาเกณฑการรับรูในงบแสดงฐานะการเงินตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

14. กิจการหลายแหงยังนําเสนอรายงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เชน รายงานเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม และงบมูลคาเพ่ิม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมซ่ึงปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

มีสาระสําคัญ และเม่ือพิจารณาวาพนักงานเปนกลุมผูใชงบการเงินท่ีสําคัญ รายงานท่ีนําเสนอ

นอกเหนือจากงบการเงินอยูนอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขอพิจารณาโดยทั่วไป 

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

15.  งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ

โดยถูกตองตามที่ควร การแสดงขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรคือการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม

ของผลกระทบของรายการ เหตุการณอ่ืนๆ และเงื่อนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรู

รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ท่ีกําหนดไวในแมบทการบัญชี การนําเสนอ 

งบการเงินซ่ึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปดเผยขอมูล

เพิ่มเติมใหเหมาะสมแกกรณีถือวางบการเงินนั้นนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร 

16. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเงื่อนไขกิจการ

จะตองไมอธิบายวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิถางบการเงนิ

ดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

17. ในสถานการณเกือบท้ังหมด งบการเงินจะแสดงขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรก็ตอเม่ืองบการเงินนั้น

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกิจการยังตองถือปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

17.1 เลือกและนํานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด ซ่ึงไดกําหนดลําดับช้ันของแนวทางปฏิบัติท่ีบังคับใชในการพิจารณาเลือกใช

นโยบายการบัญชีของฝายบริหารในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไว

เปนการเฉพาะสําหรับรายการนั้นๆ 

17.2 นําเสนอขอมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะท่ีมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

เช่ือถือได เปรียบเทียบกันได และเขาใจได 

17.3 เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไมเพียงพอท่ีจะทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ

และเงื่อนไขอ่ืนท่ีมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ 

18. การเปดเผยนโยบายการบัญชี การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ 

การจัดทําคําอธิบายเก่ียวกับนโยบายการบัญชีท่ีไมเหมาะสมที่กิจการใช ไมทําใหนโยบาย 

การบัญชีนั้นเหมาะสมขึ้นมาได  

19. ในสถานการณซ่ึงยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีขอสรุปวาการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิด

ความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคของงบการเงิน

ตามที่กําหนดในแมบทการบัญชี กิจการตองไมปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น และตองปฏิบัติตาม
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ขอกําหนดที่ระบุในยอหนาที่ 20 ในกรณีท่ีแมบทการบัญชีท่ีบังคับใชท่ีเก่ียวของกําหนด 

หรือไมมีขอหามการไมปฏิบัติตามดังกลาว 

20. ในกรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ตามที่ระบุไวใน 

ยอหนาที่ 19 กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 

20.1 ขอสรุปของฝายบริหารที่วา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควร 

20.2 ขอความที่แสดงวากิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ    

ถือปฏิบัติ ยกเวนเร่ืองที่กิจการจําตองไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ เพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามที่ควร 

20.3 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่กิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการ

ไมถือปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดสําหรับ 

การไมปฏิบัติตาม เหตุผลท่ีหากปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

แลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมากในสถานการณตางๆ จนเปนเหตุให 

งบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติท่ีกิจการ

เลือกใช 

20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีตอ

รายการแตละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับแตละงวดที่มีการนําเสนอนั้น 

21. กรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเ ร่ืองใด 

ในงวดกอนแลวสงผลตอจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผย

ขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 20.3 และ 20.4 

22. ตัวอยางของการใชขอกําหนดในยอหนาท่ี 21 ไดแก กิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินในงวดกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สิน ซ่ึงสงผลกระทบตอ  

การวัดการเปล่ียนแปลงมูลคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีรับรูในงบการเงินงวดปจจุบัน 

23. ในสถานการณซ่ึงยากท่ีจะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิด

ความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี

แตแมบทการบัญชีท่ีบังคับใชท่ีเก่ียวของไมอนุญาตใหมีการไมถือปฏิบัติตามขอกําหนด

ดังกลาว ถาเปนเชนนั้น กิจการตองใชความพยายามอยางดีท่ีสุดเพื่อลดความเขาใจผิดซึ่งเกิด

จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 

23.1 ช่ือของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีปญหา ลักษณะของขอกําหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเหตุผลท่ีฝายบริหารของกิจการเห็นวา 

การปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทําใหเกิดความ
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เขาใจผิดอยางมาก จนเปนเหตุใหงบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคของแมบท 

การบัญชี 

23.2 การปรับปรุงแตละรายการในงบการเงินสําหรับแตละงวดที่มีการนําเสนอซึ่ง 

ฝายบริหารของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามที่ควร 

24. เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยอหนาท่ี 19 ถึง 23 การแสดงขอมูลในงบการเงินจะถือวา

ขัดแยงกับวัตถุประสงคของงบการเงินเม่ือขอมูลท่ีแสดงนั้นมิไดเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของ

รายการ เหตุการณ และสภาพการณอ่ืนท่ีขอมูลนั้นนําเสนอหรือคาดไดอยางสมเหตุสมผลวา 

จะนําเสนอ ซ่ึงสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ในการพิจารณาวา 

การปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทําใหผูใช 

งบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินขัดแยงกับวัตถุประสงคของ 

งบการเงินท่ีกําหนดไวในแมบทการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองพิจารณาทุกเร่ืองดังตอไปนี้ 

24.1 สาเหตุท่ีกิจการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของงบการเงินไดภายใตสถานการณนั้นๆ 

24.2 สถานการณของกิจการมีความแตกตางอยางไรจากสถานการณของกิจการอื่นท่ีสามารถ

ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นได หากกิจการอื่นซ่ึงอยู

ภายใตสถานการณท่ีคลายคลึงกับสถานการณของกิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ดังกลาวได ตองตั้งขอสันนิษฐานไวกอนวาการท่ีกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินยอมจะไมทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดมากจน

เปนเหตุใหการปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขัดแยง 

กับวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี 

การดําเนินงานตอเนื่อง 

25. ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ของกิจการ งบการเงินตองจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกิจการมีความ

ต้ังใจที่จะชําระบัญชี เลิกกิจการ หรือไมมีทางเลือกอ่ืนใด นอกเหนือจากการชําระบัญชี 

หรือเลิกกิจการ จากการประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หาก 

ฝายบริหารพบวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับเหตุการณ หรือสภาพการณใด 

ท่ีอาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องของกิจการ กิจการตองเปดเผยใหทราบถึงความไมแนนอนเหลานั้น ในกรณีท่ี 

งบการเงินมิไดจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการจะตองเปดเผยถึงขอเทจ็จรงินี ้

พรอมทั้งเกณฑท่ีใชในการจัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลที่กิจการไมอาจดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องได 

26. ในการประเมินความเหมาะสมของขอสมมติเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการฝายบริหาร

ตองพิจารณาขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูเก่ียวกับอนาคตเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ระดับของการพิจารณาขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณี ในกรณีท่ีกิจการมีการ

ดําเนินงานท่ีมีกําไรในอดีตและมีความพรอมท่ีจะหาแหลงเงินทุนรองรับ กิจการอาจสรุปไดวาการ
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ใชหลักการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแลว โดยท่ีไมจําเปนตอง

วิเคราะหในรายละเอียด ในกรณีอ่ืนท่ีเหลือ ฝายบริหารอาจตองพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

ความสามารถในการทํากําไรท้ังในปจจุบันและในอนาคต กําหนดการชําระคืนหนี้และแหลงเงินทุน

ทดแทนที่เปนไปได กอนท่ีจะสามารถสรุปไดวาการใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนอ

งบการเงินนั้นมีความเหมาะสม 

เกณฑคงคาง 

27. กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด 

28. เม่ือใชเกณฑคงคางในการจัดทํางบการเงิน กิจการตองรับรูรายการเปนสินทรัพย หนี้สิน สวนของ

เจาของ รายได และคาใชจาย (องคประกอบของงบการเงิน) เม่ือรายการเหลานั้นเปนไปตาม 

คํานิยามและเกณฑการรับรูรายการตามท่ีกําหนดไวในแมบทการบัญชี 

ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 

29. รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน

รายการที่มีลักษณะหรือหนาที่ไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน 

เวนแตรายการเหลานั้นไมมีสาระสําคัญ 

30. งบการเงินเปนผลของการประมวลรายการคาหรือเหตุการณอ่ืนจํานวนมากท่ีไดรวมเปนประเภท

ตามลักษณะหรือหนาท่ีของรายการนั้นๆ ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท

รายการคาคือ การนําเสนอขอมูลท่ีไดสรุปและจัดประเภทแลว ซ่ึงปรากฏอยูในแตละรายการใน 

งบการเงิน รายการแตละรายการท่ีไมมีสาระสําคัญ ใหนําไปรวมกับรายการอื่นเพ่ือนําเสนอใน 

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อยางไรก็ตาม รายการท่ีไมมีสาระสําคัญพอท่ีจะ

แยกแสดงตางหากในงบการเงิน อาจมีสาระสําคัญเพียงพอท่ีจะแยกแสดงตางหากในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

31. กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลเฉพาะเจาะจงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

หากขอมูลนั้นไมมีสาระสําคัญ 

การหักกลบ 
32. กิจการตองไมนําสินทรัพยและหนี้สิน หรือรายไดและคาใชจาย มาหักกลบกัน นอกจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 

33. กิจการตองแสดงสินทรัพยและหนี้สิน และรายไดและคาใชจาย แยกจากกัน การหักกลบรายการ 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบแสดงฐานะการเงินหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการ

นําเสนอ) จะทําใหเปล่ียนความสามารถของผูใชงบการเงินในการเขาใจรายการ เหตุการณ 

สภาพการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นและการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เวนแตการ 

หักกลบนั้นจะสะทอนถึงสาระของรายการหรือสภาพการณนั้น การวัดมูลคาของสินทรัพยซ่ึง 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/58 

 

แสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลคาไมถือเปนการหักกลบรายการ ตัวอยางเชน การแสดงสินคาคงเหลือ

สุทธิจากคาเผื่อสินคาลาสมัย และลูกหนี้สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนตน 

34. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนด

นิยามของรายไดและกําหนดใหกิจการวัดมูลคารายไดดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับ

หรือท่ีคางรับหักดวยสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณซ้ือจายคืนภายหลังท่ีกิจการอนุญาตให

มีกิจการอาจมีรายการอื่นๆ ซ่ึงไมถือวาเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดจากการดําเนินงานตามปกติ

ธุรกิจ แตเปนรายการท่ีมักเกิดขึ้นควบคูไปกับกิจกรรมหลักท่ีกอใหเกิดรายได กิจการตองแสดงผล

ของรายการเหลานั้นโดยการหักกลบรายไดกับคาใชจายท่ีเก่ียวของท่ีเกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน

หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะชวยสะทอนใหเห็นสาระของรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

ตัวอยางเชน 

34.1 กิจการแสดงผลกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน

และสินทรัพยดําเนินงาน โดยนํามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ

การจําหนายหักจากจํานวนเงินท่ีไดรับจากการจําหนาย  

34.2 รายจายท่ีเก่ียวของกับประมาณการหนี้สิน ซ่ึงมีการรับรูตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น และกิจการคาดวาจะไดรับชดเชยจากบุคคลท่ีสามภายใต

ขอตกลงตามสัญญา (ตัวอยางเชน ขอตกลงในการรับประกันจากผูขาย) อาจแสดงสุทธิ

จากเงินชดเชยท่ีเก่ียวของ 

35. นอกจากนี้ ใหกิจการแสดงผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากกลุมของรายการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

ตามเกณฑสุทธิ ตัวอยางเชน ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือ

ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการถือครองเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือคา อยางไรก็ตาม หากผลกําไร

และขาดทุนดังกลาวมีสาระสําคัญใหกิจการแสดงเปนรายการแยกตางหาก 

ความถี่ในการรายงาน 

36. กิจการตองนําเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ (รวมท้ังขอมูลเปรียบเทียบ) อยางนอยปละครั้ง 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเปนเหตุใหกิจการตองนําเสนอ 

งบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือสั้นกวาหนึ่งป กิจการตองเปดเผยขอมูล

เพิ่มเติมสําหรับแตละงวดในงบการเงินดังตอไปนี้  

36.1 เหตุผลในการใชงวดที่ยาวกวาหรือสั้นกวาหนึ่งป  

36.2 ขอเท็จจริงท่ีวาจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไมสามารถนํามาเปรยีบเทยีบ

กันไดท้ังหมด 

37.  โดยปกติ กิจการจะจัดทํางบการเงินขึ้นอยางสมํ่าเสมอสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป อยางไรก็ตาม 

ในทางปฏิบัติกิจการบางแหงเลือกท่ีจะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห เปนตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิไดหามการปฏิบัติดังกลาว  
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ขอมูลเปรียบเทียบ 

38. กิจการตองเปดเผยขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวด

ปจจุบันหากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอ่ืน กิจการ

ตองรวมขอมูลเปรียบเทียบที่เปนขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนา หากขอมูลนั้นชวยใหผูใช 

งบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินของงวดปจจุบัน 

39.  กิจการท่ีเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบตองแสดงงบแสดงฐานะการเงินอยางนอยสองงบ งบอ่ืนๆ 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวของอยางนอยสองงบ เม่ือกิจการไดนํานโยบายการบัญชี

มาปรับปรุงยอนหลังหรือแกไขงบการเงินยอนหลัง หรือเม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการใน 

งบการเงินใหม กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงินอยางนอยสามงบ งบอ่ืนๆ และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวของอยางนอยสองงบ กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  

39.1  ส้ินงวดปจจุบัน 

39.2  ส้ินงวดกอน (งวดเดียวกันกับตนงวดของงวดปจจุบัน)  

39.3  ตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบลาสุด 

40. ในบางกรณี ขอมูลเชิงบรรยายในงบการเงินงวดกอนๆ ยังคงมีความเกี่ยวของกับงวดปจจุบัน

ตัวอยางเชน ในงวดปจจุบัน กิจการเปดเผยรายละเอียดของขอพิพาททางกฎหมายท่ีผลของคดี 

ยังมีความไมแนนอน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานงวดกอนและผลของคดียังไมส้ินสุดผูใช 

งบการเงินไดรับประโยชนจากขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงานงวดกอนและขั้นตอนท่ีไดทําในระหวางงวดเพ่ือใหความไมแนนอนนั้นหมดไป 

41. เมื่อกิจการมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตอง 

จัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหมดวย เวนแตการจัดประเภทใหม 

ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบ

ใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้ 

41.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม 

41.2 จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม  

41.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม 

42. หากกิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบั ติท่ีจะจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามา

เปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 

42.1 เหตุผลท่ีไมสามารถจัดประเภทรายการใหมของจํานวนดังกลาวได 

42.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม 

43. การทําใหขอมูลในงบการเงินแตละงวดเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้นจะมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินแนวโนมของขอมูลทางการเงิน

เพ่ือการคาดการณ ในบางสถานการณ กิจการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําขอมูลงวดกอน

มาจัดประเภทใหมเพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลในงวดปจจุบันได ตัวอยางเชน กิจการอาจไมได
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เก็บขอมูลในงวดกอนในลักษณะที่ทําใหกิจการสามารถจัดประเภทรายการใหมได และอาจ 

ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติท่ีจะสรางตัวเลขขึ้นมาใหมได 

44. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ไดกําหนดวิธีการปรับปรุงขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบ 

เม่ือกิจการเปล่ียนนโยบายการบัญชี หรือแกไขขอผิดพลาด 

ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 

45. กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด ยกเวน

กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

45.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในลักษณะการดําเนินงานของกิจการหรือ

การทบทวนงบการเงินแลวเปนท่ีชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ 

ในงบการเงินแบบใหมจะทําใหการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

โดยคํานึงถึงเกณฑการเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีกําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  

45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงนิ 

46. ตัวอยางเชน การซ้ือหรือขายกิจการท่ีมีนัยสําคัญหรือการทบทวนการนําเสนองบการเงินของกิจการ

อาจช้ีใหเห็นวางบการเงินนั้นจําเปนตองแสดงรายการแตกตางไปจากเดิม กิจการจะเปล่ียนแปลง

การนําเสนองบการเงินไดก็ตอเม่ือการนําเสนอท่ีเปล่ียนไปนั้นใหขอมูลท่ีเช่ือถือไดและมี 

ความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน และการนําเสนอในรูปแบบใหมนัน้ยงัคง

ใชตอไปเพ่ือใหงบการเงินสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการนําเสนอ 

งบการเงิน กิจการตองจัดประเภทขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบใหมตามยอหนาท่ี 41 และ 42 

โครงสรางและเนื้อหา 

ความนํา 

47. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) และงบแสดงการเปล่ียนแปลง     

สวนของเจาของ และกําหนดใหเปดเผยขอมูลรายการอ่ืนๆ ในงบการเงินดังกลาวหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ไดกําหนดเร่ืองเก่ียวกับการนาํเสนอขอมูลกระแสเงินสด 

48. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บางคร้ังใชคําวา “การเปดเผย” ในความหมายกวาง โดยมีความหมาย

ครอบคลุมถึงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงิน การเปดเผยขอมูลยังไดมีการกําหนดไวในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงินฉบับอ่ืนๆ มีขอกําหนดเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน การเปดเผยของมูลดังกลาวอาจจะทําไว

ในงบการเงิน 

การระบุชื่องบการเงิน 

49. งบการเงินตองมีการระบุช่ือไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอ่ืนท่ีนําเสนออยูในเอกสาร

เผยแพรชุดเดียวกัน 

50. มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏิบัติกับงบการเงินเทานั้น โดยไมถือปฏิบัติกับขอมูลอ่ืนท่ี

นําเสนอในรายงานประจําป เอกสารท่ียื่นตามขอบังคับหรือเอกสารอ่ืน ดังนั้น จึงเปนส่ิงสําคัญท่ี

ผูใชงบการเงินตองสามารถแยกแยะขอมูลท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับ

ขอมูลอ่ืนท่ีอาจจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินแตไมไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดเหลานั้น 

51. กิจการตองระบุช่ือสวนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแตละสวน

อยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูลทุกขอตอไปนี้อยางเดนชัด ซ่ึงจะแสดงซ้ํากันไดถาการ

แสดงซ้ํานั้นทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 

51.1 ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอ่ืนท่ีเปนการระบุและการเปลี่ยนแปลงใน

ขอมูลดังกลาวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดกอน 

51.2 การระบุวางบการเงินนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเปนงบการเงินของ 

กลุมกิจการ 

51.3 วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมงบการเงินหรือ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

51.4 สกุลเงินท่ีใชรายงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) เ ร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)  

51.5 จํานวนหลักท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 

52. ขอกําหนดในยอหนาท่ี 51 สามารถปฏิบัติไดโดยการแสดงหัวเร่ืองของหนา งบการเงิน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หัวเร่ืองยอของสดมภ และอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน กิจการตองใชดุลยพินิจใน

การตัดสินใจวาวิธีการใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําเสนอขอมูลดังกลาว ตัวอยางเชน งบการเงิน 

ท่ีนําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรมักไมแสดงขอมูลแยกเปนแตละหนา ดังนั้น กิจการจึงตองแสดง

รายการตางๆ ดังกลาวขางตน เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีรวมอยูในงบการเงินสามารถเขาใจได 

53. กิจการมักแสดงจํานวนเงินไวเปนหลักพันหรือหลักลานตามสกุลเงินท่ีเสนอรายงาน เพ่ือใหผูใช 

งบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดดีขึ้น กิจการสามารถทําเชนนั้นไดตราบใดท่ีกิจการ 

ไดเปดเผยถึงระดับของการปดเศษและการปดเศษดังกลาวไมเปนการตัดทอนขอมูลท่ีมีสาระสําคญั 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

54. งบแสดงฐานะการเงินตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ เปนอยางนอย  

54.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

54.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

54.3 สินคาคงเหลือ 

54.4 สินทรัพยชีวภาพ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)) 

54.5 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

54.6 สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 54.5 54.8 และ 54.9) 

54.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

54.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

54.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

54.10 ยอดรวมของสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายและสินทรัพย 

ท่ีรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

54.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

54.12 ประมาณการหนี้สิน 

54.13 หนี้สินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 54.11 และ 54.12) 

54.14 หนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

54.15 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่

กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

54.16 หนี้สินท่ีรวมในกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

54.17 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมที่แสดงในสวนของเจาของ   

54.18 ทุนท่ีออกจําหนาย และสํารองตางๆ ท่ีจัดสรรใหแกผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 

55. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบแสดงฐานะ

การเงินเพิ่มเติม ถาหากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะ

การเงินของกิจการ 
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56. เมื่อกิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเปนรายการ

หมุนเวียนและไมหมุนเวียน กิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย (หนี้สิน)หมุนเวียน 

57. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดลําดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการตางๆ 

ตามยอหนาท่ี 54 เปนเพียงการกําหนดไวอยางงายตามลักษณะและหนาท่ีท่ีมีความแตกตาง  

เพียงพอท่ีจะรองรับการแยกแสดงแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ 

57.1 รายการแตละบรรทัดควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหนาท่ีของแตละ

รายการหรือผลรวมของรายการที่คลายคลึงกันนั้น มีประโยชนตอความเขาใจเก่ียวกับ

ฐานะการเงินของกิจการ 

57.2 คําอธิบายและการเรียงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คลายคลึงกัน 

อาจเปล่ียนแปลงไดตามลักษณะและรายการของกิจการ เพ่ือใหขอมูลท่ีชวยใหเกิดความ

เขาใจในฐานะการเงินของกิจการ ตัวอยางเชน สถาบันการเงินอาจเปล่ียนแปลงคําอธิบาย

รายการขางตนเพ่ือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน 

58. การใชดุลยพินิจวารายการใดตองแยกแสดงเพิ่มเติมใหพิจารณาโดยถือเกณฑดังนี้ 

58.1 ลักษณะและสภาพคลองของสินทรัพย 

58.2 การใชงานของสินทรัพยภายในกิจการ 

58.3 จํานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน 

59.  การใชเกณฑวัดมูลคาท่ีตางกันสําหรับสินทรัพยตางประเภทกันเปนเคร่ืองบงช้ีใหเห็นวาสินทรัพย

นั้นมีลักษณะและหนาท่ีตางกัน กิจการจึงตองแสดงสินทรัพยแตละรายการนั้นแยกจากกัน 

ตัวอยางเชน สินทรัพยแตละประเภทในกลุมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ อาจแสดงในราคาทุนหรือ

ราคาท่ีตีใหมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) 

ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน 

60. กิจการตองแยกแสดงสินทรัพยและหนี้สินเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนในงบ 

แสดงฐานะการเงินตามขอกําหนดของยอหนาที่ 66 ถึง 76 เวนแตการแสดงรายการตาม

สภาพคลองจะมีความนาเช่ือถือและมีความเก่ียวของมาก หากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนนี้ 

สินทรัพยและหนี้สินท้ังหมดจะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง 

61. ไมวาสินทรัพยและหนี้สินจะนาํเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม กิจการตองเปดเผยจํานวนที่คาดวาจะ

ไดรับคืนหรือจายชําระในระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน สําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

แตละบรรทัดซึ่งไดรวมยอดคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับคืนหรือจายชําระดังนี้ 

61.1 ไมเกิน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน  

61.2 เกินกวา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน  
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62. หากกิจการขายสินคาหรือบริการซ่ึงมีรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีระบุไดอยางชัดเจน การจัด

ประเภทสินทรัพยและหนี้สินออกเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนไวในงบแสดงฐานะ

การเงินจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชน โดยการแยกสินทรัพยสุทธิท่ีกิจการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

อยางตอเนื่องออกจากสินทรัพยสุทธิท่ีกิจการใชในการดําเนินงานระยะยาว การจัดประเภท 

ในลักษณะนี้ทําใหสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนในรอบระยะเวลาการดําเนินงานปจจุบัน 

และหนี้สินท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในชวงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไวอยางเดนชัด 

63. กิจการบางประเภท เชน สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามลําดับสภาพคลองของ

แตละรายการไมวาจะเรียงจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามาก จะใหขอมูลท่ีนาเช่ือถือและ

เก่ียวของไดดีกวาการแสดงเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน เนื่องจากกิจการดังกลาวไมได

ขายสินคาหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีระบุไดอยางชัดเจน 

64. ขอกําหนดในยอหนาท่ี 60 อนุญาตใหกิจการท่ีมีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง

สินทรัพยและหนี้สินบางสวนโดยใชเกณฑรายการหมุนเวียนและรายการไมหมุนเวียนควบคูกับ

เกณฑการแสดงอื่นตามลําดับสภาพคลองก็ได หากการแสดงควบคูนั้นใหขอมูลท่ีนาเช่ือถือและ 

มีความเกี่ยวของมากกวา 

65. ขอมูลเก่ียวกับวันท่ีคาดวากิจการจะไดรับชําระจากสินทรัพยและจะตองชําระคืนหนี้สินเปน

ประโยชนในการประเมินสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับวันครบกําหนดของสินทรัพยทางการเงิน

และหนี้สินทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน รวมถึงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และหนี้สิน

ทางการเงินรวมถึง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ขอมูลเก่ียวกับวันท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

ประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน เชน สินคาคงเหลือ หรือวันท่ีกิจการตองชําระหนี้สิน เชน 

ประมาณการหนี้สิน ถือเปนขอมูลท่ีมีประโยชนไมวาสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นจะแสดงเปนรายการ

หมุนเวียนหรือรายการไมหมุนเวียนก็ตาม ตัวอยางเชน กิจการตองเปดเผยขอมูลของมูลคาของ

สินคาคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนในระยะเวลาเกินกวา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา

รายงาน 

สินทรัพยหมุนเวียน 
66. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยหมุนเวียนเมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามเงือ่นไขขอ

ใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

66.1 คาดวาจะไดรับประโยชน หรือต้ังใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการ 

66.2 ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนคือมีไวเพื่อคา 

66.3 คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน  
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66.4 สินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด (ตามที่ไดนิยามไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด) และไมมี

ขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 

12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

67. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวียน ใหหมายรวมถึง สินทรัพยมีตัวตน สินทรัพย 

ไมมีตัวตน และสินทรัพยทางการเงินซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนระยะยาว และมิไดมีขอหามในการใช

คําอธิบายอ่ืนหากคําท่ีเลือกใชแทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน 

68. รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีเร่ิมตั้งแตซ้ือสินทรัพยมาเพ่ือใชใน

การดําเนินงาน  จนกระท่ังได รับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หากไมสามารถระบุ 

รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการไดอยางชัดเจนใหถือวารอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพยตางๆ (เชน สินคาคงเหลือ 

และลูกหนี้การคา) ท่ีขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ 

ถึงแมกิจการไมคาดวาจะได รับประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นภายใน 12 เดือนนับจาก  

รอบระยะเวลารายงานก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพยท่ีถือไวโดยมีวัตถุประสงค

เบื้องตนเพ่ือมีไวเพ่ือคา (ตัวอยางรวมถึงสินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวเพ่ือคาตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช)) และสวนของสินทรัพยทางการเงินท่ีไมหมุนเวียนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินหมุนเวียน 
69. หนี้สินจะจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี้ 

69.1 คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

69.2 ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตนคือมีไวเพื่อคา 

69.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน  

69.4 กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอย

กวา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

หนี้สินท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

70. หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เชน เจาหนี้การคา รายการคงคางบางรายการท่ีเก่ียวกับพนักงาน 

และตนทุนดําเนินงานอื่น เปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการ กิจการจึงควรจัดประเภทรายการดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบ

กําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกตินี้ใหถือปฏิบัติเหมือนกันกับการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ สําหรับกรณี
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ท่ีกิจการไมสามารถระบุรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติไดอยางชัดเจนใหถือวา 

รอบระยะเวลาการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

71. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เปนหนี้สินท่ีการชําระไมไดเปนสวนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติ แตมีกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไวโดยมี

วัตถุประสงคเบื้องตนเพ่ือมีไวเพ่ือคา ตัวอยางเชน หนี้สินทางการเงินบางประเภทที่มีการจัด

ประเภทเปนมีไวเพ่ือคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการ

วัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สวนของหนี้สิน

ทางการเงินไมหมุนเวียนระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย 

และเจาหนี้อ่ืนๆ สําหรับหนี้สินทางการเงินซ่ึงกิจการใชเปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปน

สวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และ 

ยังไมครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานใหถือเปนหนี้สิน 

ไมหมุนเวียนท่ีตองปฏิบัติตามยอหนาท่ี 74 และ 75 

72. กิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบ

ระยะเวลารายงานเปนหนี้สินหมุนเวียน ถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอกําหนดทุกขอดังตอไปนี้ 

72.1 เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน  

72.2 มีขอตกลงท่ีจะชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหมหรือวางกําหนดเวลาการจายเงิน

ใหมใหเปนหนี้สินระยะยาว ซ่ึงขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานและกอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

73. ภายใตเงื่อนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีสิทธิในการดําเนินการท่ีจะชําระภาระ

ผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหมท่ีมีอายุอยางนอย 12 เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไป

เปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภท

เปนไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้นมีกําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกวา 12 เดือน 

อยางไรก็ตาม หากกิจการไมมีสิทธิในการดําเนินการท่ีชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม

หรือตออายุภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม) 

ท้ังนี้โดยไมพิจารณาความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม 

ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหมุนเวียน  

74. หากกอนหรือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืมระยะยาว 

ซ่ึงเปนผลใหหนี้สินนั้นกลายเปนหนี้สินท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนัน้

เปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาภายหลังรอบระยะเวลารายงานและกอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหออก 

งบการเงิน เจาหนี้ตกลงท่ีจะไมเรียกคืนหนี้นั้นท้ังท่ีไดมีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู กิจการ

ตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการ 

ไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขท่ีจะเล่ือนการชําระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือน 

นับจากวันท่ีดังกลาว 
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75. อยางไรก็ตาม หากภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานผูใหกูตกลงท่ีจะผอนผันหนี้ใหเปนเวลา

อยางนอย 12 เดือนนับจากส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิด

เงื่อนไข ซ่ึงภายในชวงระยะเวลาดังกลาวผูใหกูจะไมสามารถเรียกรองใหจายชําระหนี้คืนในทันที 

กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

76. ในสวนของเงินกูยืมท่ีจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง

ดังตอไปนี้เกิดขึ้นระหวางวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

เหตุการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขท่ีไมตองปรับปรุงงบการเงิน แตตองเปดเผยขอมูลตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน 

76.1 มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม 

76.2 มีการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาว และ 

76.3 เจาหนี้ผอนผันหนี้ใหเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือให

กิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาว 

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

77. กิจการตองเปดเผยการจัดประเภทรายการยอยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ของรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทใหเหมาะสมกับ 

การดําเนินงานของกิจการ 

78. รายละเอียดท่ีแสดงในการจัดประเภทยอยขึ้นอยูกับขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ขนาด ลักษณะ และหนาท่ีของจํานวนท่ีเก่ียวของนั้น กิจการตองใชปจจัยท่ีกําหนดไวใน 

ยอหนาท่ี 58 ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดประเภทยอย ซ่ึงการเปดเผยรายการแตละรายการ 

จะมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน 

78.1 รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการ

ประกาศใช) 

78.2 ลูกหนี้ ใหแยกแสดงเปนลูกหนี้การคา ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน คาใชจาย

ลวงหนา และลูกหนี้อ่ืน 

78.3 สินคาคงเหลือ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินคาคงเหลือ เชน สินคาซ้ือมาเพ่ือขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ 

สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป  

78.4 ประมาณการหนี้สิน ใหแยกแสดงเปนประมาณการหนี้สินเก่ียวกับผลประโยชนของ

พนักงาน และประมาณการหนี้สินอ่ืน และ 

78.5 สวนทุนของเจาของ และสํารองตางๆ ใหแยกแสดงเปนแตละรายการ เชน ทุนท่ีชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน และสํารองตางๆ 
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79. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

79.1 สําหรับหุนทุนแตละประเภท 

79.1.1 จํานวนหุนท่ีจดทะเบียน 

79.1.2 จํานวนหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนท่ีออก จําหนาย

แตยังชําระไมเต็มมูลคา 

79.1.3 ราคาที่ตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว 

79.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุนท่ีถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเร่ิมและ

วันสิ้นงวด 

79.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซ่ึงรวมถึงขอจํากัด

ในการจายปนผลและการจายคืนทุน 

79.1.6 หุนของกิจการที่ถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ และ 

79.1.7 หุนท่ีสํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุน พรอม

เงื่อนไขและจํานวนเงินท่ีเก่ียวของ และ  

79.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ 

80.  กิจการที่ไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซึ่งเทียบเทากับขอมูลท่ี

กําหนดในยอหนาที่ 79.1 โดยใหแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสําหรับแตละ

รายการในสวนของเจาของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของ 

แตละประเภท 

80ก.  ถากิจการมีการจัดประเภทรายการใหมของรายการดังตอไปนี้  

80ก.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใหสิทธิท่ีจะขาย จัดประเภทเปนตราสารทุน หรือ 

80ก.2 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเพิ่มภาระผูกพันใหแกกิจการในการที่จะตองสงมอบสินทรัพย

สุทธิของกิจการตามสัดสวนของหุน เฉพาะสวนท่ีเปลี่ยนเปนเงินสดได จัดประเภทเปน

ตราสารทุน 

โดยจัดประเภทระหวางหนี้สินทางการเงินและสวนของเจาของ กิจการตองเปดเผยจํานวนการ

จัดประเภทรายการใหมท้ังการจัดเขาและการยายออกจากแตละประเภท (หนี้สินทางการเงิน

หรือสวนของผูถือหุน) เวลาและเหตุผลการจัดประเภทรายการใหมนั้น 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

81. กิจการตองแสดงรายการรายไดและคาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงวดในงบการเงินตามขอใด 

ขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

81.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว  
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81.2 แยกเปนสองงบ คือ งบที่แสดงองคประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไร

ขาดทุน) และงบที่ต้ังตนดวยกําไรหรือขาดทุนและแสดงองคประกอบของกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

ขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 

82. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงินสําหรับงวด สําหรับ

รายการดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

82.1 รายได 

82.2 ตนทุนทางการเงิน 

82.3 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมและบริษัทรวมคาที่ใชวิธีสวนไดเสีย 

82.4 คาใชจายภาษี 

82.5 ยอดรวมของ  

82.5.1  กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ  

82.5.2  ผลกําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดท่ีรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิ

หักจากตนทุนในการขายหรือจากการจําหนายกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก   

82.6 กําไรหรือขาดทุน 

82.7 องคประกอบแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจัดประเภทตามลักษณะ 

(ซ่ึงไมรวมจํานวนในขอ 82.8) 

82.8 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่ใชวิธีสวนไดเสีย และ 

82.9 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

83. กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนการจัดสรรสําหรับงวด 

ดังนี้ 

83.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของ 

83.1.1 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม และ 

83.1.2 สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 

83.2 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดที่เปนของ   

83.2.1 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม และ 

83.2.2 สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 

84. กิจการอาจจะแสดงรายการในยอหนาที่ 82.1-82.6 และเปดเผยรายการตามยอหนาที่ 83.1 

ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ดูยอหนาที่ 83.1)  

85. กิจการตองแสดงรายการเพิ่มเติม หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) ถาการแสดงรายการเหลานั้นทําใหมีประโยชน

ตอความเขาใจเก่ียวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ 
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86. เนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ รายการ และเหตุการณอ่ืนๆ ของกิจการ มีความแตกตาง

ในเร่ืองของความถี่ ความเปนไปไดท่ีจะเกิดผลกําไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณได 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของผลการดําเนินงานทางการเงิน จะชวยใหผูใชงบการเงนิ

เกิดความเขาใจผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีเกิดขึ้นและยังชวยในการคาดหมายผลการ

ดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการตองมีการแสดงรายการแตละบรรทัดเพ่ิมเติม

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) และการแกไขคําอธิบาย

ท่ีใชและจัดเรียงลําดับรายการใหม หากการกระทําดังกลาวจําเปนตอการอธิบายองคประกอบของ

ผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยปจจัยท่ีนํามาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสําคัญ ลักษณะ และ

หนาท่ีของแตละรายการของรายไดและคาใชจาย ตัวอยางเชน สถาบันการเงินอาจมีการแกไข

คําอธิบายเพ่ือใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ รายการรายได

และคาใชจายจะนํามาหักกลบกันไมได ยกเวนจะเขาตามเกณฑในยอหนาท่ี 32 

87. กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ ไมวาจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) หรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

88. กิจการตองรับรูรายการรายไดและคาใชจายทุกรายการสําหรับงวดในกําไรหรือขาดทุนเวนแต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดหรืออนุญาตไวเปนอยางอ่ืน 

89. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับระบุสถานการณท่ีกิจการสามารถรับรูรายการนอกกําไร

หรือขาดทุนในงวดปจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี และขอผิดพลาด ระบุสถานการณ 2 สถานการณ คือ 

การแกไขขอผดิพลาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอ่ืนๆ กําหนดหรืออนุญาตให องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ี

เขาเกณฑตามคํานิยามของรายไดหรือคาใชจายในแมบทการบัญชี แยกออกจากกําไรหรือขาดทุน 

(ดูยอหนาท่ี 7) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 

90. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดท่ีเก่ียวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

91.  กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

91.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวของ  

91.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวของ พรอมแสดงยอดท่ีเปนยอดรวมภาษีเงนิ

ไดท่ีเก่ียวของกับองคประกอบนั้น 
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92. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมท่ีเก่ียวกับองคประกอบของกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

93. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ระบุวาเม่ือใดจํานวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จะจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน และการจัดประเภทดังกลาวจะทําไดหรือไม 

การจัดประเภทดังกลาวไดถูกอางอิงไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้วาเปนการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม รวมถึงองคประกอบของกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเก่ียวของซ่ึงมีการจัดประเภทใหมเขาไปในกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยางเชน กําไรท่ีเกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพยทางการเงิน เผื่อขาย จะรวมไวในกําไรหรือ

ขาดทุนในงวดปจจุบัน ซ่ึงจํานวนดังกลาวอาจถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เปนกําไรท่ียังไม

เกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรืองวดกอน โดยกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นนั้นตองหักออกจากกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีกําไรท่ีเกิดขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหมเขาไปในกําไรหรือขาดทุน เพ่ือหลีกเล่ียง

การรวมรายการดังกลาวซํ้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

94. กิจการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ในการแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน กิจการตองแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหลังจากการ

ปรับปรุงการจัดประเภทใหมท่ีเก่ียวของ 

95. ตัวอยางการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม เชน การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมท่ี

เกิดขึ้นจาก การขายหนวยงานตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (เม่ือมีการ

ประกาศใช)) ท่ีเกิดจากการรับรูมูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายลดลง (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) และเม่ือ

มีรายการคาดการณท่ีมีการปองกันความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาท่ี 100 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช) ในสวนท่ีเก่ียวกับการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด)  

96. การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมไมไดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพยท่ีรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สินทรัพยไมมีตัวตน หรือผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานท่ีรับรูตามยอหนาท่ี 93ก ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช) องคประกอบเหลานี้จะรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและไมจัดประเภทใหมในกําไรหรือขาดทุนในงวดตอมา การเปล่ียนแปลงใน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยอาจโอนเขากําไรสะสมในงวดตอมา เม่ือกิจการใชสินทรัพย

หรือตัดสินทรัพยออกจากบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
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เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน) กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ตองรายงานในกําไรสะสมในงวดที่มีการรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช)) 

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

97. สําหรับรายการรายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวน

แยกสําหรับแตละรายการ 

98. สถานการณท่ีทําใหกิจการตองมีการเปดเผยรายการรายไดและคาใชจายแยกแตละรายการ รวมถึง 

98.1 การลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ หรือการลดมูลคาท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณใหเปนมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รวมท้ังการกลับรายการลดมูลคาดังกลาว 

98.2 การปรับโครงสรางกิจกรรมของกิจการ รวมท้ังการกลับรายการประมาณการหนี้สินท่ีไดตั้ง

ไวสําหรับตนทุนในการปรับโครงสรางดังกลาว 

98.3 การจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

98.4 การจําหนายเงินลงทุน 

98.5 การดําเนินงานท่ียกเลิก 

98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย  

98.7 การกลับรายการประมาณการหนี้สิน 

99. กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยใชการจัดประเภท

ตามลักษณะหรือตามหนาที่ของคาใชจายภายในกิจการที่ใหขอมูลท่ีเช่ือถือไดและมีความ

เก่ียวของมากกวา 

100. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการนําเสนอการวิเคราะหตามยอหนาท่ี 99 ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) 

101. กิจการจัดประเภทยอยคาใชจายเพ่ือเนนใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ของผลการดําเนินงานทาง

การเงินซ่ึงอาจแตกตางกันในดานความถี่ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกําไร

หรือขาดทุน รายละเอียดดังกลาวกิจการเลือกนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายตามลักษณะหรือตาม

หนาท่ีก็ได 

102. รูปแบบแรกของการวิเคราะหคาใชจายคือ วิธีลักษณะคาใชจาย กิจการตองรวมคาใชจายตาม

ลักษณะของคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน (ตัวอยางเชน คาเส่ือมราคา คาซ้ือวัตถุดิบ คาขนสง 

ผลประโยชนของพนักงาน และคาโฆษณา) โดยไมมีการปนสวนระหวางหนวยงานภายในกิจการ 

การวิเคราะหคาใชจายตามวิธีนี้อาจงายตอการปฏิบัติ เนื่องจากไมจําเปนตองปนสวนคาใชจายตาม

หนาท่ีของคาใชจายนั้น ตัวอยางการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะของคาใชจายเปนดังนี้ 
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รายได   X 

รายไดอ่ืน   X 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา X   

วัตถุดิบและวัตถุส้ินเปลืองท่ีใชไป X   

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน X   

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย X   

คาใชจายอ่ืน X   

รวมคาใชจาย   (X) 

กําไรกอนภาษี   X 

103. รูปแบบท่ีสองของการวิเคราะหคาใชจายคือ วิธีหนาท่ีคาใชจาย หรือ วิธีตนทุนขาย และจัดประเภท

คาใชจายตามหนาท่ีของคาใชจายเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ตัวอยางเชน ตนทุนของกิจกรรมการ

กระจายสินคาหรือกิจกรรมการบริหาร ตามวิธีนี้กิจการตองเปดเผยตนทุนขายแยกจากคาใชจาย

อ่ืนเปนอยางนอย การวิเคราะหคาใชจายตามวิธีนี้ใหขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของแกผูใชงบการเงิน

มากกวาการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะ แตการปนสวนตนทุนแกหนวยงานตางๆ อาจตอง

อาศัยการปนสวนท่ีไมมีหลักเกณฑแนนอนและใชดุลยพินิจอยางมาก ตัวอยางการจัดประเภท

คาใชจายตามหนาท่ีเปนดังนี้ 

รายได X 

ตนทุนขาย (X) 

กําไรขั้นตน X 

รายไดอ่ืน X 

คาใชจายในการขาย (X) 

คาใชจายในการบริหาร (X) 

คาใชจายอ่ืน (X) 

กําไรกอนภาษี X 

104. กิจการที่แสดงคาใชจายตามหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะของคาใชจาย 

ซ่ึงรวมถึงคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

105. การเลือกระหวางวิธีหนาท่ีคาใชจายและวิธีลักษณะคาใชจายขึ้นอยูกับปจจัยในอดีตและปจจัยของ 

อุตสาหกรรมรวมทั้งลักษณะของกิจการ ท้ังสองวิธีช้ีใหเห็นวาตนทุนเหลานั้นอาจผันแปรกับ

ปริมาณ การขายหรือการผลิตโดยตรงหรือโดยออมของกิจการ เนื่องจากการนําเสนอแตละวิธี  

มีขอดีสําหรับประเภทของกิจการท่ีแตกตางกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหฝายบริหาร

เลือกการนําเสนอท่ีนาเช่ือถือและเก่ียวของมากกวา อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลเก่ียวกับลักษณะ

คาใชจาย มีประโยชนตอการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทคาใชจาย

ตามหนาท่ี กิจการตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาใชจายตามลักษณะ ตามยอหนาท่ี 104 
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คําวา “ผลประโยชนของพนักงาน” มีความหมายเดียวกับคํานิยามท่ีใชในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

106. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ซ่ึงประกอบดวยรายการ

ดังตอไปนี้ 

106.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด ซ่ึงแสดงจํานวนรวมที่จัดสรรใหแกสวนของ  

ผูเปนเจาของซึ่งเปนบริษัทใหญและสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมแยกออกจากกัน 

106.2 สําหรับแตละองคประกอบของสวนของเจาของ ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชี
มาปรับปรุงยอนหลังหรือแกไขงบการเงินยอนหลังตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

106.3 (ยอหนานี้ไมใช) 

106.4 สําหรับองคประกอบแตละรายการของสวนของเจาของ การกระทบยอดระหวาง 
ยอดยกมา ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลจาก 

106.4.1 กําไรหรือขาดทุน 

106.4.2 แตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 

106.4.3 รายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ ซ่ึงแสดง

เงินทุนท่ีไดรับจากผูเปนเจาของและการจัดสรรสวนทุนใหผูเปนเจาของ

และการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย 

ท่ีไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม 

107. กิจการตองแสดงจํานวนเงินปนผลที่จายใหแกผูเปนเจาของในระหวางงวดในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พรอมทั้งแสดงจํานวน 

ตอหุนท่ีเก่ียวของ 

108. ในยอหนาท่ี 106 องคประกอบของสวนของเจาของรวมถึงแตละประเภทของการจัดสรรสวนของ

เจาของ ยอดสะสมของแตละประเภทของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและกําไรสะสม 

109. การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของของกิจการระหวางวันเร่ิมงวดท่ีรายงานกับวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงานสะทอนใหเห็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิของกิจการในระหวางงวด และตนทุน

ของรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับรายการดังกลาว การเปล่ียนแปลงโดยรวมในสวนของเจาของ 

ในระหวางงวดท่ีเปนตัวแทนของจํานวนรวมของรายไดและคาใชจายตางๆ รวมถึงผลกําไรและ

ขาดทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหวางงวด ท้ังนี้ ไมรวมถึงรายการการเปล่ียนแปลงท่ีเปน

ผลมาจากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ (เชน การลงทุนเพ่ิม  

การซ้ือคืนหุนทุนของกิจการ และการจายปนผล)  
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110. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหการปรับปรุงยอนหลังเปนผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ดวยวิธีปรับยอนหลังหากทําไดในทางปฏิบัติ ยกเวนในกรณีท่ี

ประมาณการหนี้สินในชวงเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนกําหนดใหใช

วิธีอ่ืน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) ยังไดกําหนดใหการแกไขงบการเงินเพ่ือ

แกไขขอผิดพลาด ทําการปรับยอนหลัง หากทําไดในทางปฏิบัติ โดยการปรับปรุงยอนหลังและการ

ปรับงบการเงินยอนหลังไมถือเปนการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ แตเปนการปรับปรุง 

ยอดยกมาของกําไรสะสม ยกเวนวามาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ จะกําหนดใหเปน 

การปรับปรุงยอนหลังขององคประกอบอื่นในสวนของเจาของ ยอหนาท่ี 106.2 กําหนดใหกิจการ

เปดเผยการปรับปรุงรวมของแตละองคประกอบของสวนของเจาของซ่ึงเปนผลจากการ

เปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแกไขขอผิดพลาดในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของเจาของ โดยกิจการตองเปดเผยยอดปรับปรุงขางตนสําหรับแตละงวดของงวดกอน 

และตนงวด 

งบกระแสเงินสด 

111. ขอมูลกระแสเงินสดชวยใหเกณฑในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสดและความตองการใชกระแสเงินสดของกิจการแกผูใชงบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด กําหนดขอบังคับ 

ในการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลกระแสเงินสด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โครงสราง 
112. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง 

112.1 นําเสนอขอมูลเก่ียวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะ 

ท่ีกิจการใชตามที่ระบุในยอหนาที่ 117 ถึง 124 

112.2 เปดเผยขอมูลท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีไมไดนําเสนอไวท่ีใด 

ในงบการเงิน และ 

112.3 ใหขอมูลอ่ืนเพิ่มเติมที่ไมไดนําเสนอไวท่ีใดในงบการเงิน แตเปนขอมูลท่ีเก่ียวของตอ

การทําความเขาใจงบการเงินเหลานั้น 

113. กิจการตองนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เปนระบบใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทําไดในทางปฏิบัติ โดยแตละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมกีารอางอิงถึงขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งไดเปดเผยไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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114. โดยปกติ กิจการตองเปดเผยขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหผูใช

งบการเงินเขาใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการเองกับงบการเงินของกิจการอ่ืนได 

114.1 ขอความที่ระบุวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดูยอหนาท่ี 16) 

114.2 สรุปนโยบายการบัญชีสําคญัท่ีกิจการใช (ดูยอหนาท่ี 117) 

114.3 ขอมูลประกอบแตละรายการท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ  

และงบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลําดับตามงบการเงินและตามลําดับของแตละรายการท่ี

นําเสนอในงบการเงินนั้น และ 

114.4 การเปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง 

114.4.1 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น) 

และภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงยังไมไดรับรู 

114.4.2 การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน เชน วัตถุประสงคและนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงทางการเงินของกิจการ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 7 เ ร่ือง การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน     

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

115. ในบางสถานการณ กิจการอาจมีความจําเปนหรือตั้งใจท่ีจะตองเปล่ียนแปลงลําดับการแสดงขอมูล

ของรายการเฉพาะท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอยางเชน กิจการอาจรวมขอมูล

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมซ่ึงรับรูในกําไรหรือขาดทุน กับขอมูลเก่ียวกับระยะเวลา

ครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน แมวาการเปดเผยท่ีมีกอนหนานี้จะเก่ียวของกับงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถามีการนําเสนอ) และเก่ียวของกับงบแสดงฐานะ

การเงินลาสุด แตอยางไรก็ตาม กิจการยังตองคงหมายเหตุประกอบงบการเงินไวตามโครงสรางท่ีมี

ระบบใหมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

116. กิจการอาจนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีใหขอมูลเก่ียวกับเกณฑการจัดทํางบการเงิน 

และนโยบายการบัญชีเฉพาะท่ีกิจการเลือกใช แยกไวเปนอีกสวนหนึ่งของงบการเงิน 

การเปดเผยนโยบายการบัญชี 

117. กิจการตองเปดเผยทุกเร่ืองตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

117.1 เกณฑ (มูลฐาน) การวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน และ  

117.2 นโยบายการบัญชีอ่ืนๆ ท่ีกิจการเลือกใชซ่ึงเก่ียวของกับความเขาใจไดในงบการเงิน

ของกิจการ 

118. เกณฑหรือมูลฐานการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม 

ราคาทุนปจจุบัน มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน) เปนสวน

สําคัญท่ีกิจการตองบอกผูใชงบการเงิน เพราะเกณฑดังกลาวท่ีกิจการใชจัดทํางบการเงิน 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 37/58 

 

มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการวิเคราะหขอมูลของผูใชงบการเงิน ดังนั้น ถากิจการใชเกณฑ

การวัดมูลคาในงบการเงินมากกวาหนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีท่ีสินทรัพยบางประเภทมีการ 

ตีราคาใหม กิจการตองเปดเผยใหเห็นวาสินทรัพยและหนี้สินประเภทใดท่ีนําเกณฑการวัดมูลคา

แตละเกณฑมาใช 

119. ในการตัดสินใจวากิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบางนั้น ฝายบริหารของกิจการ  

ตองพิจารณาวาการเปดเผยนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณอ่ืนๆ และ

สภาพการณ ไดสะทอนใหเห็นไวในผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินท่ีรายงานอยางไร 

การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ีฝายบริหารเลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบการเงิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนโยบายการบัญชีท่ีเลือกใชนั้นเลือกจากทางเลือกหลายทางท่ีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอยางเชน ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคาท่ีมีการควบคุม

รวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีขอกําหนด

พิเศษท่ีกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกท่ีเลือก 

โดยผูบริหารระหวางนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันท่ีมาตรฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยางเชน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการ

ประกาศใช) กําหนดการเปดเผยเกณฑท่ีใชในการวัดมูลคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

120. แตละกิจการตองพิจารณาเปดเผยลักษณะการดําเนินงานและนโยบายที่ใชซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูใช 

งบการเงินคาดหวังวาจะไดทราบตามประเภทของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กรณีกิจการท่ีตองเสียภาษี

เงินได ผูใชงบการเงินคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินไดรวมท้ังนโยบายเกีย่วกับ

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของ หรือกิจการท่ีมีการดําเนินงานใน

ตางประเทศหรือมีรายการเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีนัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอมคาดหวังจะได

ทราบนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  

121. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการ แมวาจํานวนเงิน

ของรายการท่ีแสดงในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ จะไมมีสาระสําคัญก็ตาม การเปดเผยนโยบาย

การบัญชีท่ีสําคัญแตละเร่ืองท่ียังไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไวแตกิจการไดเลือก

และนํานโยบายการบัญชีไปใชตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด เปนการ

เหมาะสม 

122. กิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญหรือในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินอ่ืนเก่ียวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งแตกตางไปจากประมาณการที่

เก่ียวของ (ดูยอหนาที่ 125) ท่ีผูบริหารจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี

ของกิจการไปถือปฏิบัติและมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินของรายการที่รับรูใน

งบการเงิน 
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123. ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกิจการ ฝายบริหารของกิจการตองใชดุลย

พินิจหลายอยางท่ีแตกตางจากประมาณการที่เก่ียวของซ่ึงสามารถมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

ตอจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน (นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเก่ียวกับประมาณการทางบัญชี) 

ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารไดแก 

123.1 สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดหรือไม 
123.2 ความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญท้ังหมดของสินทรัพยทางการเงินหรือสินทรัพย

ภายใตสัญญาเชาโอนไปใหแกกิจการอ่ืนเม่ือใด   

123.3 โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซ่ึงไม
กอใหเกิดรายไดจากการขายหรือไม   

123.4 ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกิจการเฉพาะกิจท่ีทําใหกิจการสามารถควบคุม
กิจการเฉพาะกิจนั้นไดหรือไม 

124. การเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 112 เปนขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ กําหนดใหกิจการเปดเผยเหตุผลท่ีไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยท้ังท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังทางตรงและทางออมรวมกันมากกวาก่ึงหนึ่ง มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กําหนดวาในกรณีท่ีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย

จัดทําไดยาก กิจการตองเปดเผยเกณฑท่ีกิจการพัฒนาขึ้นเองเพ่ือใชในการแยกประเภท

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีมีไวใชงานออกจากสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจ 

แหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 

125. กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชเก่ียวกับอนาคตและแหลงท่ีมาที่สําคัญอ่ืนของ

ความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเสี่ยง

อยางมีนัยสําคัญอันเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคัญในมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินในปบัญชีถัดไป ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้กิจการตองเปดเผยขอมูลในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงรายละเอียดทุกขอ ดังนี้ 

125.1 ลักษณะของสินทรัพยและหนี้สินท่ีตองมีการปรับปรุงมูลคา 
125.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

126. ในการกําหนดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินบางประเภท กิจการตองใชการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตท่ีจะมีตอสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น ณ วันส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน ตัวอยางเชน กรณีท่ีไมมีราคาตลาดท่ีอางอิงไดเพ่ือใชในการวัดมูลคา 

ประมาณการท่ีเก่ียวของกับอนาคตเปนส่ิงจําเปนในการวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณแตละประเภท ผลกระทบจากความลาสมัยของเทคโนโลยีท่ีมีตอสินคาคงเหลือ 

ประมาณการหนี้สินซ่ึงผลของคดีความในอนาคตเปนผลจากคดีความท่ียังไมยุติในปจจุบัน และ

หนี้สินผลประโยชนของพนักงานระยะยาว เชน ภาระผูกพันเงินบํานาญ การประมาณเหลานี้จะตอง

อาศัยขอสมมติตางๆ เก่ียวกับการปรับปรุงคาความเส่ียงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด  
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การเปล่ียนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปล่ียนแปลงทางดานราคาในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอตนทุนอ่ืน 

127. ขอสมมติและท่ีมาของความไมแนนอนในการประมาณการอื่นท่ีเปดเผยตามยอหนาท่ี 125 เปน

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประมาณการซึ่งกําหนดใหผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางลําบากมีจิตสํานึก

หรือมีความซับซอน ยิ่งจํานวนของตัวแปรและขอสมมติท่ีมีผลกระทบตอการแกไขในอนาคตท่ี

เปนไปไดของความไมแนนอนเพ่ิมมากขึ้นเทาใด การใชดุลยพินิจของผูบริหารจะยิ่งตองใช

จิตสํานึกมากขึ้นและซับซอนขึ้นเทานั้น ซ่ึงมักทําใหโอกาสท่ีจะเกิดการปรับปรุงอยางมีสาระสําคัญ

ตามมาตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินมีมากยิ่งขึ้นดวย 

128. ขอมูลท่ีเปดเผยตามยอหนาท่ี 125 ไมไดกําหนดไวสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีความเส่ียง 

ท่ีมีนัยสําคัญ ท่ีมูลคาตามบัญชีอาจมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป  

หาก ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานสินทรัพยและหนี้สินนั้นถูกวัดมูลคาโดยพิจารณาจากมูลคา

ยุติธรรมไดท่ีมาจากราคาตลาดที่สํารวจมาในระยะเวลาไมนาน มูลคายุติธรรมดังกลาวอาจจะ

เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป แตการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมไดเกิดขึ้นจาก 

ขอสมมติหรือท่ีมาของความไมแนนอนในการประมาณการ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

129. ขอมูลท่ีตองเปดเผยตามยอหนาท่ี 125 ตองนําเสนอในลักษณะท่ีจะชวยใหผูใชงบการเงินมี 

ความเขาใจถึงการใชดุลยพินิจของผูบริหารเก่ียวกับอนาคตและท่ีมาของความไมแนนอนของ

ประมาณการท่ีใช ลักษณะและระดับของขอมูลท่ีใหจะแตกตางกันตามลักษณะของขอสมมติ 

และสถานการณอ่ืนๆ ตอไปนี้เปนตัวอยางประเภทของการเปดเผยท่ีกิจการจัดทํา 

129.1 ลักษณะของขอสมมติหรือความไมแนนอนของการประมาณการอื่น 

129.2 ความออนไหวของมูลคาตามบัญชีตอวิธีการ ขอสมมติ และประมาณการท่ีใชในการ
คํานวณ รวมท้ังเหตุผลของความออนไหวนั้น 

129.3 การคล่ีคลายท่ีคาดไวของความไมแนนอนและชวงของผลลัพธท่ีเปนไปไดอยางมีเหตุผล
เก่ียวกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีไดรับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชี

ถัดไป 

129.4 คําอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงขอสมมติท่ีใชในอดีตเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว 
หากความไมแนนอนนั้นยังคงอยู 

130. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 125 มาตรฐานฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการตองเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณหรือการพยากรณตางๆ 

131. ในกรณีท่ีไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติท่ีจะเปดเผยระดับของผลกระทบท่ีเปนไปไดของขอสมมติ

และท่ีมาของความไมแนนอนในการประมาณการ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอง

เปดเผยวามีความเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลโดยใชความรูเทาท่ีมีอยูวาผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นจริงใน

ปบัญชีหนามีความแตกตางจากขอสมมติท่ีใช ซ่ึงสามารถกําหนดการปรับปรุงอยางมีสาระสําคัญ

ตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีถูกกระทบ และไมวาในกรณีใด กิจการตองเปดเผย
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ลักษณะและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินเฉพาะ (หรือประเภทของสินทรัพยหรือ

หนี้สิน) ท่ีกระทบโดยขอสมมติท่ีกิจการใช 

132. ขอมูลท่ีตองเปดเผยตามยอหนาท่ี 122 เก่ียวกับการใชดุลยพินิจซ่ึงฝายบริหารจัดทําขึ้นตาม

กระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติไมเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล

ของท่ีมาของประมาณการความไมแนนอนตามยอหนาท่ี 125 

133. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ กําหนดใหเปดเผยขอสมมติบางประการท่ีไดกําหนดไวใน

ยอหนาท่ี 125 ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น กําหนดใหเปดเผยขอสมมติท่ีสําคัญ

เก่ียวกับเหตุการณในอนาคตท่ีอาจกระทบตอประเภทของประมาณการหนี้สินภายใตสถานการณ

เฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนดใหเปดเผยขอสมมติท่ีสําคัญท่ีกิจการใชในการ

ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงมูลคาตามบัญชี

ดวยมูลคายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนดใหเปดเผยขอสมมติสําคัญท่ีกิจการใชในการประมาณ

มูลคายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใหม เปนตน 

สวนทุน 

134. กิจการตองเปดเผยขอมูลท่ีชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค นโยบาย และ

กระบวนการจัดการสวนทุนของกิจการ 

135. เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 134 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

135.1 ขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับวัตถุประสงค นโยบาย และกระบวนการจัดการสวนทุนของ

กิจการ ซ่ึงรวมถึงรายการตอไปนี้ 

135.1.1 คําอธิบายส่ิงท่ีกิจการจดัการเปนสวนทุน 

135.1.2 เม่ือกิจการตองปฏบิัติตามขอกําหนดจากภายนอกกิจการในเร่ืองเก่ียวกับ 

สวนทุน กิจการตองเปดเผยลักษณะของขอกําหนดนัน้ และขอกําหนดนัน้ได

รวมเขาเปนการจดัการสวนทุนอยางไร 

135.1.3 กิจการไดบรรลุวัตถุประสงคสําหรับการจดัการสวนทุนอยางไร 

135.2 ขอมูลสรุปเชิงปริมาณเก่ียวกับส่ิงท่ีกิจการจัดการเปนสวนทุน กิจการบางแหงถือวาหนี้สิน

ทางการเงินบางอยาง (ตัวอยางเชน หุนกูดอยสิทธิบางประเภท) เปนสวนหนึ่งของทุน 

กิจการบางแหงถือวาสวนของทุนไมรวมสวนประกอบบางอยางของสวนของเจาของ 

(ตัวอยางเชน องคประกอบท่ีเกิดจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด) 

135.3 การเปล่ียนแปลงจากงวดกอนของรายการตามยอหนาท่ี 135.1 และ 135.2  

135.4 ขอเท็จจริงวากิจการไดปฏิบัตติามขอกําหนดในการรักษาระดับเงนิทุนจากภายนอกกจิการ
หรือไมในระหวางงวด 
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135.5 เม่ือกิจการมิไดปฏบิัติตามขอกําหนดในการรักษาระดับเงนิทุนจากภายนอกกจิการ กิจการ
ตองเปดเผยผลกระทบของการไมปฏิบตัิตามขอกําหนดนัน้ 

ขอมูลท่ีเปดเผยเหลานีเ้ปนขอมูลท่ีรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบเปนการภายใน 

136. กิจการอาจจัดการสวนทุนไดหลายแนวทางและการจัดการนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนดเก่ียวกับสวนทุน 

ท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน กิจการในกลุมเดียวกันอาจรวมกิจการท่ีดําเนินกิจกรรมประกันภัยและ

กิจกรรมการธนาคาร และกิจการท่ีอาจมีการดําเนินธุรกิจอยูในเขตการปกครองหลายเขต เม่ือการ

เปดเผยโดยรวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับสวนทุนและการจัดการสวนทุนในลักษณะรวมไมสามารถให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนหรือเปนการบิดเบือนความเขาใจของผูใชงบการเงินเก่ียวกับแหลงเงินทุน

ของกิจการ กิจการตองเปดเผยขอกําหนดเกี่ยวกับสวนทุนแยกตางหากสําหรับแตละขอกําหนด

เก่ียวกับสวนทุนท่ีกิจการตองถือปฏิบัติ 

การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายเปนสวนของเจาของ 

136ก. สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีสิทธิท่ีจะขาย (Puttable financial instrument) ท่ีจัดประเภท

เปนตราสารทุน กิจการตองเปดเผย (ถาไมไดเปดเผยไวท่ีอ่ืนใด) ดังนี้ 

136ก.1 สรุปขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับจํานวนที่ถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของ 

136ก.2 วัตถุประสงค นโยบายและกระบวนการสําหรับการจัดการภาระผูกพันในการซื้อคืน

หรือ ไถถอนเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อถูกกําหนดใหทําโดยผูถือเครื่องมือ รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงจากงวดกอนหนานี้ดวย 

136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณวาจะออกไปเพื่อการไถถอนหรือซื้อคืนเคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทนั้นๆ  

136ก.4 ขอมูลท่ีเก่ียวกับกระแสเงินสดที่มีการคาดการณวาจะออกไปเพื่อการไถถอนหรือ

ซ้ือคืนเคร่ืองมือทางการเงินกําหนดไวอยางไร 

การเปดเผยเรื่องอ่ืนๆ 

137. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

137.1 จํานวนเงินปนผลท่ีกิจการเสนอหรือประกาศจายกอนวันอนุมัติใหออกงบการเงิน     

ซ่ึงในงวดนี้กิจการยังไมไดรับรูเปนรายการจัดสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมทั้ง

จํานวนเงินปนผลตอหุน และ 

137.2 จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน 

138. กิจการตองเปดเผยเร่ืองตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวท่ีใดในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน 

138.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจดทะเบียนจัดต้ังกิจการ 
และที่อยูตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไป

จากที่อยูจดทะเบียน) 

138.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ 
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138.3 ช่ือของบริษัทใหญ และช่ือของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท  

138.4 กิจการที่มีอายุจํากัด ตองแจงใหทราบถึงระยะเวลาของกิจการ 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

139. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ท้ังนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ นํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี 1 มกราคม 

2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

139ก.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) มีการแกไขในยอหนาท่ี 106 กิจการตองถือ

ปฏิบัติสวนแกไขดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองนาํไป

ปฏิบัติยอนหลัง 

139ข.  สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใหสิทธิท่ีจะขายและภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นจากการเลิกธุรกิจ  

(การแกไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การแสดงรายการสําหรับ

เคร่ืองมือทางการเงนิ (เม่ือมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน) มีการแกไขยอหนาท่ี 138 และเพ่ิมเติมยอหนาท่ี 8ก. 80ก. และ 

136ก. กิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตามกิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 

พรอมท้ังถือปฏิบัติการแกไขท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง หุนของสมาชิกในกิจการสหกรณ

และเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลายคลึงกัน (เม่ือมีการประกาศใช) ในเวลาเดียวกัน 

139ค.  (ยอหนานี้ไมเก่ียวของ) 

139ง. สําหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 และเปนรอบ

ระยะเวลาบัญชีแรกท่ีกิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนอ

งบการเงิน มาใช ถือเปนการนํานโยบายการบัญชีมาปรับปรุงยอนหลังหรือจัดประเภทรายการใน 

งบการเงินใหม (ดูยอหนาท่ี 39) แตกิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงิน              

เพียงสองงบโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม  

140.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เ ร่ือง          

การนําเสนองบการเงิน  
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แนวทางปฏิบัต ิ

แนวทางปฏิบัติใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชีแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1   

ตัวอยางโครงสรางของงบการเงิน 
แนวทางปฏิบัติ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดองคประกอบของงบการเงินและขอกําหนดขั้นต่ําใน

การเปดเผยขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ มาตรฐานฉบับนี้ยังไดอธิบายรายการอื่นๆ ท่ีอาจนําเสนอ

ในงบการเงินท่ีเก่ียวของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แนวทางปฏิบัตินี้ให

ตัวอยางท่ีงายตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพ่ือนําเสนองบแสดงฐานะ

การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ กิจการ

ตองเปล่ียนลําดับของการนําเสนอ หัวขอของงบการเงินและคําอธิบายท่ีใชในแตละ

รายการตามความจําเปนเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ 

แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางปฏิบัตินี้แบงออกเปน 3 สวน คือ แนวทางปฏิบัติ 3-6 ใหตัวอยางการนําเสนอ

งบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 7-9 ใหตัวอยางการกําหนดการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหมสําหรับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เ ร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน  (เ ม่ือมีการประกาศใช)          

สวนแนวทางปฏิบัติ 10-11 ใหตัวอยางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนทุน 

แนวทางปฏิบัติ 3 ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินแสดงหนึ่งในวิธีท่ีกิจการอาจใชแสดงงบแสดงฐานะ

การเงินท่ีมีการแยกระหวางรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน รูปแบบอื่นๆ อาจแสดง

ความแตกตางดังกลาวไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติ 4 ในตัวอยางท่ีแสดงจะใชคําวา “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” เพ่ือแสดงถึงยอดรวมของ

องคประกอบท้ังหมดของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงกําไรหรือขาดทุน และใชคําวา 

“กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” เพ่ือแสดงถึงรายไดและคาใชจายท่ีรวมอยูในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ แตไมรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหใช

คําดังกลาวในงบการเงิน 

แนวทางปฏิบัติ 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวนสองงบนํามาแสดงเปนตัวอยางเพ่ือแสดงถึงทางเลือกใน

การนําเสนอรายไดและคาใชจายในงบเดียวหรือสองงบ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดยีว

เปนการแสดงตัวอยางของการจัดประเภทของรายไดและคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน

ตามหนาท่ี งบเฉพาะกิจการ (ในตัวอยางนี้คืองบกําไรขาดทุน) แสดงตัวอยางของการจัด

ประเภทของรายไดและคาใชจายในกําไรตามลักษณะ 

แนวทางปฏิบัติ 6 ตัวอยางท่ีใหท้ังหมดนั้นไมไดมีความตั้งใจท่ีจะใหแสดงตัวอยางท้ังหมดตามเกณฑของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือเปนองคประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ  

ซ่ึงรวมถึงงบกระแสเงินสด สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และขอมูลอธิบายอ่ืน 
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ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางแสดงการนําเสนองบการเงิน 

ตัวอยางงบการเงนิของกลุมบริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   312,400  322,900 

 ลูกหนี้การคา   91,600  110,800 

 สินคาคงเหลือ   135,230  132,500 

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน   25,650  12,540 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน   564,880  578.740 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย   142,500  156,000 

 เงินลงทุนในบริษัทรวม   100,150  110,700 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   350,700  360,020 

 คาความนิยม   80,800  91,200 

 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน   227,470  227,470 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   901,620  945,460 

  รวมสินทรัพย   1,466,500  1,524,200 

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

หนี้สินและสวนของเจาของ      

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน   115,100  187,620 

 เงินกูยืมระยะส้ัน   150,000  200,000 

 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   10,000  20,000 

 ภาษีเงินไดคางจาย   35,000  42,000 

 ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน   5,000  4,800 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   315,100  454,420 

หนี้สินไมหมุนเวียน      

 เงินกูยืมระยะยาว   120,000  160,000 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   28,800  26,040 

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว   28,850  52,240 
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  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   177,650  238,280 

  รวมหนี้สิน   492,750  692,700 

สวนของเจาของ      

 ทุนจดทะเบียน    650,000  600,000 

 กําไรสะสม   243,500  161,700 

 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ   10,200  21,200 

  รวมสวนของบริษัทใหญ   903,700  782,900 

 สวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   70,050  48,600 

  รวมสวนของเจาของ   973,750  831,500 

  รวมหนี้สินและสวนของเจาของ   1,466,500  1,524,200 

 

ตัวอยางงบการเงนิของกลุมบริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2  

(กรณีเรียงลําดับตามมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1) 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 

สินทรัพย      

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   350,700  360,020 

 คาความนิยม   80,800  91,200 

 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน   227,470  227,470 

 เงินลงทุนในบริษัทรวม   100,150  110,700 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย   142,500  156,000 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   901,620  945,460 

สินทรัพยหมุนเวียน      

 สินคาคงเหลือ   135,230  132,500 

 ลูกหนี้การคา   91,600  110,800 

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน   25,650  12,540 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   312,400  322,900 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน   564,880  578.740 

  รวมสินทรัพย   1,466,500  1,524,200 
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    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 

  หนวย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

สวนของเจาของและหนี้สิน      

สวนของเจาของท่ีเปนของบริษัทใหญ      

 ทุนจดทะเบียน    650,000  600,000 

 กําไรสะสม   243,500  161,700 

 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ   10,200  21,200 

  รวมสวนของเจาของท่ีเปนของบริษัทใหญ   903,700  782,900 

สวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   70,050  48,600 

  รวมสวนของเจาของ   973,750  831,500 

      

หนี้สินไมหมุนเวียน      

 เงินกูยืมระยะยาว   120,000  160,000 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   28,800  26,040 

 ประมาณการหนี้สินระยะยาว   28,850  52,240 

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   177,650  238,280 

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน   115,100  187,620 

 เงินกูยืมระยะส้ัน   150,000  200,000 

 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   10,000  20,000 

 ภาษีเงินไดคางจาย   35,000  42,000 

 ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน   5,000  4,800 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   315,100  454,420 

  รวมหนี้สิน   492,750  692,700 

  รวมสวนของเจาของและหนี้สิน   1,466,500  1,524,200 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) หนา 48/58 

 

ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบเดียว และจําแนกคาใชจายตามหนาท่ี) 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหต ุ  25X2  25X1 

      

 รายได   390,000  355,000 

 ตนทุนขาย   (245,000)  (230,000)

 กําไรขั้นตน   145,000  125,000 

 รายไดอ่ืน   20,667  11,300 

 คาใชจายในการขาย   (9,000)  (8,700)

 คาใชจายในการบริหาร   (20,000)  (21,000)

 คาใชจายอ่ืน   (2,100)  (1,200)

 ตนทุนทางการเงิน   (8,000)  (7,500)

 สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม 
(1)

   35,100  30,100 

 กําไรกอนภาษี   161,667  128,000 

 คาใชจายภาษีเงินได   (40,417)  (32,000)

 กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง   121,250  96,000 

 ขาดทุนสําหรับปการดําเนินงานท่ียกเลิก   -  (30,500)

 กําไรสําหรับป   121,250  65,500 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

 ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคาการ

ดําเนินงานตางประเทศ 
(2)

 

  

5,334  10,667 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 
(2)

   (24,000)  26,667 

 การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด 
(2)

   (667)  (4,000)

 กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม   933  3,367 

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ 

  

(667)  1,333 

 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม 
(3)

   400  (700)

 ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
(4)

 

  

4,667  (9,334) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี   (14,000)  28,000 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   107,250  93,500 
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การแบงปนกําไร  

  25X2  25X1 

 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   97,000  52,400 

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   24,250  13,100 

   121,250  65,500 

 การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   85,800  74,800 

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   21,450  18,700 

   107,250  93,500 

 กําไรตอหุน (บาท)      

 พ้ืนฐานและปรับลด   0.46  0.30 

ทางเลือกอ่ืน คือองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสามารถนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย

สุทธิจากภาษี: 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปหลังภาษี:   25X2  25X1 

 ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคาการดําเนินงาน 

ตางประเทศ 

  

4,000  8,000 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย   (18,000)  20,000 

 การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด   (500)  (3,000) 

 กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม   600  2,700 

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ 

  

(500)  1,000 

 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม   400  (700) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป-สุทธิจากภาษี 
(4)

   (14,000)  28,000 

 

(1)  หมายถึง สวนแบงกําไรในบริษัทรวมท่ีแบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวนหลังภาษีและสวนไดเสีย

ท่ีไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม 

(2)  แสดงตัวอยางการนําเสนอรวมท่ีมีการเปดเผยผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปปจจุบันและการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหมท่ีนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนําเสนอโดยใชจํานวนข้ันตนถือเปนทางเลือกหนึ่ง 

(3)  หมายถึง สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมท่ีแบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวน

หลังภาษีและสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทรวม 

(4)  ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
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ตัวอยางงบการเงนิของกลุมบริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบด็เสร็จในสองงบ และจดัประเภทคาใชจายตามลักษณะ) 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 

      

 รายได   390,000  355,000 

 รายไดอ่ืน   20,667  11,300 

 การเปล่ียนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา   (115,100)  (107,900) 

 งานท่ีทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย   16,000  15,000 

 วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป   (96,000)  (92,000) 

 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน   (45,000)  (43,000) 

 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย   (19,000)  (17,000) 

 ผลขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   (4,000)  - 

 คาใชจายอ่ืน   (6,000)  (5,500) 

 ตนทุนทางการเงิน   (15,000)  (18,000) 

 สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม 
(5)

   35,100  30,100 

 กําไรกอนภาษี   161,667  128,000 

 คาใชจายภาษีเงินได   (40,417)  (32,000) 

 กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง   121,250  96,000 

 ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก   -  (30,500) 

 กําไรสําหรับป   121,250  65,500 

       

 การแบงปนกําไร       

 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   97,000  52,400 

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   24,250  13,100 

   121,250  65,500 

 กําไรตอหุน (บาท)      

 พ้ืนฐานและปรับลด   0.46  0.30 

 

(5) หมายถึง สวนแบงกําไรในบริษัทรวมท่ีแบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปนจํานวนหลังภาษีและสวน

ไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม 
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ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

25X2 

(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบด็เสร็จในสองงบ) 

 หนวย : พันบาท 

 หมายเหตุ  25X2  25X1 

 กําไรสําหรับป   121,250  65,500 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:      

 ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคาการ

ดําเนินงานตางประเทศ  

  

5,334  10,667 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย    (24,000)  26,667 

 การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด    (667)  (4,000) 

 กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม   933  3,367 

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ 

  

(667)  1,333 

 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม 
(6)

   400  (700) 

 ภาษีเงินไดเ ก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
(7)

 

  

4,667  (9,334) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี   (14,000)  28,000 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   107,250  93,500 

       

  

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

     

 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ   85,800  74,800 

 สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุม   21,450  18,700 

   107,250  93,500 

 

ทางเลือกอ่ืนคือ องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสามารถนําเสนอโดยสุทธิจากภาษี อางถึง 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปนตัวอยางสําหรับการแสดงรายไดและคาใชจายในงบการเงินเดียว 

(6) หมายถึง สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมท่ีแบงปนใหแกผูเปนเจาของบริษัทรวม ซึ่งเปน

จํานวนหลังภาษีและสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมในบริษัทรวม 

(7) ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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กลุมบริษัท กขค  

การเปดเผยองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(8)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

 หนวย : พันบาท 

   25X2  25X1 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

 ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคาการ

ดําเนินงานตางประเทศ 
(9)

 

  

5,334  10,667 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย:       

 กําไรท่ีเกิดขึ้นระหวางป 1,333   30,667  

 หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับ

กําไรท่ีรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน (25,333) 

 

(24,000) (4,000) 26,667 

 การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด       

 กําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นระหวางป (4,667)   (4,000)  

 หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับกําไร 

(ขาดทุน) ท่ีรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน 3,333   - 

 

 หัก การปรับปรุงสําหรับจํานวนท่ีโอนไปเปน

มูลค าตามบัญ ชีเ ร่ิมแรกของรายการ

ปองกันความเส่ียง 667  (667) - (4,000) 

 กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม   933  3,367 

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ 

  

(667)  1,333 

 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม    400  (700) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   (18,667)  (37,334) 

 ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
(10)

 

  

4,667  (9,334) 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษี   (14,000)  28,000 
 

(8)  เม่ือกิจการเลือกท่ีจะนําเสนอดวยยอดรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวนการปรับปรุงการจัดประเภทใหม 

และผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปปจจุบันตองนําเสนอไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(9)  ไมมีการขายการดําเนินงานตางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมสําหรับปท่ีมีการ

นําเสนอ 

(10) ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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กลุมบริษัท กขค  

การเปดเผยผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

 หนวย : พันบาท 

   25X2   25X1 

 จํานวนกอน

ภาษี 

ผลประโยชน 

(คาใชจาย) 

ภาษี 

จํานวนสุทธิ

จากภาษี 

จํานวนกอน

ภาษี 

ผลประโยชน 

(คาใชจาย) 

ภาษี 

จํานวน

สุทธิจาก

ภาษี 

ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงคาการดําเนินงานตางประเทศ 5,334 (1,334) 4,000 10,667 (2,667) 8,000 

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (24,000) 6,000 (18,000) 26,667 (6,667) 20,000 

การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด  (667) 167 (500) (4,000) 1,000 (3,000) 

กําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม 933 (333) 600 3,367 (667) 2,700 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการบํานาญ (667) 167 (500) 1,333 (333) 1,000 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน

บริษัทรวม  400 - 400 (700) - (700) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (18,667) 4,667 (14,000) 37,334 (9,334) 28,000 

กลุมบริษัท กขค - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 

  หนวย : พันบาท 

 ทุนจด

ทะเบียน 

กําไร 

สะสม 

การแปลง

คาการ

ดําเนินงาน

ตางประเทศ 

สินทรัพย

ทางการ

เผื่อขาย 

การปองกัน

ความเสี่ยง

กระแสเงิน

สด 

สวนเกิน

ทุนจาก

การตี

ราคา

สินทรัพย 

รวม สวนได

เสียท่ี

ไมได

ควบคุม 

รวมสวน

ของ

เจาของ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 

มกราคม 25X1 600,000 118,100 (4,000) 1,600 2,000 - 717,700 29,800 747,500 

ผลสะสมของการเปลี่ยน

นโยบายการบัญชี - 400 - - - - 400 100 500 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 600,000 118,500 (4,000) 1,600 2,000 - 718,100 29,900 748,000 

การเปลี่ยนแปลงในสวน

ของเจาของสําหรับป25X1          

เงินปนผล - (10,000) - - - - (10,000) - (10,000) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับป 
(11)

 - 53,200 6,400 16,000 (2,400) 1,600 74,800 18,700 93,500 
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ยอดคงเหลือ ณ  วันที่ 

31 ธันวาคม 25X1 600,000 161,700 2,400 17,600 (400) 1,600 782,900 48,600 831,500 

การเปลี่ยนแปลงในสวน

ของเจาของสําหรับป 

25X2          

การออกหุนทุน 50,000 - - - - - 50,000 - 50,000 

เงินปนผล - (15,000) - - - - (15,000) - (15,000) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับป 
(12)

 - 96,600 3,200 (14,400) (400) 800 85,800 21,450 107,250 

โอนไปกําไรสะสม - 200 - - - (200) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ  วันที่ 

31 ธันวาคม 25X2 650,000 243,500 5,600 3,200 (800) 2,200 903,700 70,050 973,750 

 

(11) จํานวนท่ีรวมอยูในกําไรสะสมสําหรับป 25X1 จํานวน 53,200 คือ กําไรท่ีปนสวนใหแกผูเปนเจาของของ

บริษัทใหญ จํานวน 52,400 บวกผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

โครงการบํานาญ จํานวน 800 (จํานวน 1,333 หักภาษี 333 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมจํานวน 

200) จํานวนท่ีรวมอยูในสํารองจากการแปลงคา สํารองสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการปองกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของแตละองคประกอบสุทธิจากภาษี และสวนได

เสียท่ีไมมีอานาจควบคุม เชน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายสําหรับป 

25X1 จํานวน 16,000 คือ จํานวน 26,667 หักภาษี 6,667 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมจํานวน 

4,000 จํานวนท่ีรวมอยูในสวนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 1,600 แสดงถึง สวนแบงกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมจํานวน (700) บวกกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยจํานวน 2,300 (จํานวน 3,367 

หักภาษี 667 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมจํานวน 400) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวม

เก่ียวของกับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยเทานั้น 

(12) จํานวนท่ีรวมอยูในกําไรสะสมสําหรับป 25X2 จํานวน 96,600 คือ กําไรท่ีปนสวนใหแกผูเปนเจาของของ

บริษัทใหญ จํานวน 97,000 บวกผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

โครงการบํานาญ จํานวน 400 (จํานวน 667 หักภาษี 167 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมจํานวน 

100) จํานวนท่ีรวมอยูในสํารองจากการแปลงคา สํารองสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการปองกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของแตละองคประกอบสุทธิจากภาษี และสวนได

เสียท่ีไมมีอานาจควบคุม เชน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายสําหรับป 

25X2 จํานวน 3,200 คือ จํานวน 5,334 หักภาษี 1,334 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 

800 จํานวนท่ีรวมอยูในสวนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 800 แสดงถึง สวนแบงกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวมจํานวน 400 บวกกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยจํานวน 400 (จํานวน 933 หักภาษี 

333 และหักสวนไดเสียท่ีไมมีอานาจควบคุมจํานวน 200) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวมเก่ียวของ

กับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยเทานั้น 
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ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางแสดงการกําหนดการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม 

แนวทางปฏิบัติ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหมท่ีเก่ียวของกับองคประกอบแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

แนวทางปฏิบัติ 8 แนวทางปฏิบัตินี้ไดแสดงใหเห็นถึงการคํานวณการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม

สําหรับสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายท่ีรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การ

รับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

แนวทางปฏิบัติ 9 ในวันท่ี 31 ธันวาคม 25X0 กลุมบริษัท กขค ซ้ือหุน (ตราสารทุน) จํานวน 1,000 หุน 

ท่ีราคา 10 ตอหุน และจัดประเภทเปนเผื่อขาย มูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 เปน 12 ตอหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 มูลคายุติธรรม

ของตราสารดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปน 15 ตอหุน ตราสารท้ังหมดถูกขายออกไปเม่ือวันท่ี 31 

ธันวาคม 25X2 ไมมีการประกาศจายเงินปนผลสําหรับตราสารดังกลาวในระหวางท่ีกลุม

บริษัท กขค ถือหุนอยู อัตราภาษีท่ีนําไปใชตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษี

เงินได (เม่ือมีการประกาศใช) คือ รอยละ 30 

การคํานวณผลกําไร 

 หนวย : บาท 

 กอนภาษี  ภาษี  สุทธิจากภาษี 

 กําไรท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:      

 ส้ินป วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 2,000  (600)  1,400 

 ส้ินป วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 3,000  (900)  2,100 

 รวมกําไร  5,000  (1,500)  3,500 

จํานวนที่รายงานในกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

25X1 และ 31 ธันวาคม 25X2 

   25X2  25X1 

 กําไรหรือขาดทุน:      

 กําไรจากการขายตราสาร   5,000   

 คาใชจายภาษี    (1,500)   

 กําไรสุทธิท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน   3,500   

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:      

 กําไรท่ีเกิดขึ้นระหวางป-สุทธิจากภาษี   2,100  1,400 

 การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม-สุทธิจากภาษี   (3,500)  - 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   (1,400)  1,400 

    2,100  1,400 
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สําหรับทางเลือกอ่ืน องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจแสดงยอดขั้นตนของภาษีพรอม

ผลกระทบทางภาษเีปนรายการแยกตางหาก: 

   25X2  25X1 

 กําไรหรือขาดทุน:      

 กําไรจากการขายตราสาร   5,000   

 คาใชจายภาษี    (1,500)   

 กําไรสุทธิท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน   3,500   

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:      

 กําไรท่ีเกิดขึ้นระหวางป   3,000  2,000 

 การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม   (5,000)  - 

 ภาษีท่ีเก่ียวของกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   600  (600) 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   (1,400)  1,400 

    2,100  1,400 

ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางแสดงการเปดเผยสวนทนุ (ยอหนาที่ 134-136) 

กิจการที่ไมไดอยูภายใตขอกําหนดของสถาบันการเงนิ 

แนวทางปฏิบัติ 10 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 134 และ 135 สําหรับ

กิจการท่ีไมไดอยูภายใตขอกําหนดของสถาบันการเงินและไมมีขอกําหนดในการรักษา

ระดับเงินทุนจากภายนอก ในตัวอยางนี้ กิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใช

อัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง (debt-to-adjusted capital ratio) กิจการอื่นอาจใช

วิธีการอื่นท่ีแตกตางกันในการดูแลการรักษาระดับทุน นอกจากนี้ ตัวอยางท่ีแสดงนี้

คอนขางงาย กิจการตองตัดสินใจภายใตสถานการณของกิจการวาตองเปดเผยขอมูล

เพียงใดจึงจะเพียงพอตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 134 และ 135 

ขอเท็จจริง 

กลุมบริษัท ก ผลิตและขายรถยนต โดยกลุมบริษัท ก ประกอบดวยบริษัทยอยท่ีใหบริการสินเช่ือ

แกลูกคาในลักษณะของสัญญาเชา และกลุมบริษัท ก ไมมีขอกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล 

วัตถุประสงคของกลุมในการจัดการสวนทุน 

• เพ่ือรักษาความสามารถของกิจการในการดําเนนิงานตอเนือ่ง เพ่ือท่ีกิจการสามารถใหผลตอบแทน

แกผูถือหุนและผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ตอไป 

• เพ่ือใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนโดยกําหนดราคาสินคาและบริการใหสัมพันธกับระดับ

ของความเส่ียง 
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กลุมกิจการไดกําหนดจํานวนทุนตามสัดสวนของความเส่ียง กลุมกิจการจัดการโครงสรางทุนและ

ทําการปรับปรุงใหเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิงเพ่ือท่ีจะ

รักษาและปรับปรุงโครงสรางทุน กลุมกิจการอาจปรับปรุงจํานวนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุน การคืนทุน

ใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม และการขายสินทรัพยเพ่ือลดหนี้สิน 

กลุมกิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงเหมือนกับกิจการอ่ืนใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราสวนดังกลาวคํานวณโดย หนี้สินสุทธิหารดวยทุนปรับปรุง หนี้สินสุทธิคํานวณ

โดยหนี้สินรวม (ดวยจํานวนท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน) หักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ทุนปรับปรุง ประกอบดวยรายการในสวนของเจาของทุกรายการ (เชน ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน สวนของผูถือหุนสวนนอย กําไรสะสม และสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย) รวมถึง

หุนกูดอยสิทธ์ิบางประเภท แตไมรวมถึงรายการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของ 

ในระหวางป 2550 กลยุทธของกลุมกิจการยังคงตองรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง 

(เปนกลยุทธเชนเดียวกับป 2549) ในระดับท่ีต่ํากวาในชวง 6 ตอ 1 ถึง 7 ตอ 1 เพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึง

แหลงเงินท่ีมีตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม โดยตองรักษาอันดับความนาเช่ือถือไวท่ีระดับบีบี อัตราสวน

หนี้สินตอทุนปรับปรุง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

หนี้สินรวม 1,000 1,100 

หัก  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (90) (150) 

หนี้สินสุทธิ 910 950 

สวนของเจาของรวม 110 105 

บวก  ตราสารหนี้ดอยสิทธิ 38 38 

หัก  จํานวนท่ีรับรูในสวนของเจาของท่ีเก่ียวกับการ

ปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด  (10) 

 

(5) 

ทุนปรับปรุง 138 138 

อัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง 6.6 6.9 

การลดลงของอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงในระหวางป 2550 มีสาเหตุเบื้องตนมาจากการ

ลดลงของหนี้สินสุทธิซ่ึงเกิดจากการขายบริษัทยอย ข ผลของการลดลงของหนี้สินสุทธิทําใหความสามารถ

ในการทํากําไรดีขึ้น การจัดการเก่ียวกับการรับชําระหนี้มีระดับลดลง และเงินปนผลจายเพ่ิมขึ้นเปน 2.8 

ลานบาท ในป 2550 (จาก 2.5 ลานบาท ในป 2549) 

กิจการที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนจากภายนอก 

แนวทางปฏิบัติ 11  ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 135.5 เม่ือกิจการไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนจากภายนอกในระหวางงวดบัญชี กิจการ 

ตองเปดเผยขอมูลอ่ืนตามขอกําหนดอื่นๆ ในยอหนาท่ี 134 และ 135 
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ขอเท็จจริง 

กิจการ ก ใหบริการทางการเงินแกลูกคา และมีขอกําหนดท่ีจะตองรักษาระดับทุนจากหนวยงาน

กํากับดูแล ข ระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ก ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษา

ระดับทุนตามท่ีหนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด กิจการ ก ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในการรักษาระดับทุนดังกลาวในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล 

กิจการ ก นําสงผลตอบแทนทุนตามขอกําหนดในไตรมาสที่ 3 สําหรับวันท่ี 30 กันยายน 2550  

ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2550 ณ วันนั้น ทุนตามขอกําหนดของกิจการ ก ต่ํากวาขอกําหนดในการรักษาระดับทุน

ตามท่ีหนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด 1 ลานบาท ดังนั้น กิจการ ก ตองนําสงแผนงานในการเพิ่มระดับทุนให

เปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กิจการ ก สงแผนงานท่ีจะขายหลักทรัพยไมอยูในความ

ตองการของตลาดบางสวนในไตรมาสที่ 4 ป 2550 ซ่ึงหลักทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 11.5 ลานบาท 

โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2550 กิจการ ก ไดขายกลุมเงินลงทุนท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีจํานวน 12.6 ลานบาท 

และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนตามท่ีหนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด 




