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หมายเหตุ:  

1. (ร่าง) TFRS for NPAEs ปรับปรุง เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอใน

คณะกรรมการ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ในภายหลัง 

2. ส่วนที่ ไฮไลต์สเีหลืองของ (ร่าง) TFRS for NPAEs ปรับปรุงคือส่วนที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติมหรือปรับ

ให้มีความเหมาะสม (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงส่วนที่ มีการตัดออก) จากฉบับปี 2554  

3. ใช้ส าหรับการสัมมนาพิจารณ์ส าหรับวันที่  27 เมษายน 2565 นี้ เท่านั้น (เผยแพร่บนเวบ็ไซต์เมื่ อ

วันที่  11 เมษายน 2565) 
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บทท่ี 1 

ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์

ความเป็นมา 

1.1 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแบ่งระดับของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินออกเป็น 2 ระดับ

กล่าวคือ  

(1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial 

Reporting Standards for Publicly Accountable Entities – TFRS for PAEs) ซึ่ งอ้างองิจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 

Standards - IFRSs) เพื่ อให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล โดยน ามาถือปฏิบัติกับกิจการที่ มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะ และ 

(2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial 

Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs) ซ่ึงจัดท า

ขึ้นโดยประเทศไทยเอง โดยน ามาถือปฏบิัติกบักจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ นิยาม

ไว้ในย่อหน้าที่  2.2 เพื่ อลดภาระและต้นทุนในการจัดท ารายงานการเงินของกิจการที่ ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะที่ ส่วนใหญ่เป็นกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้มีผลบังคับใช้ในประเทศ

ไทยตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2554 และภายหลังจากนั้นได้มีการออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีอีก

หลายฉบับ เพื่ อให้กจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะได้น ามาถือปฏบิัติในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

อย่างไรกต็าม ด้วยสภาพแวดล้อม ลักษณะการประกอบธุรกจิ ความซับซ้อนและความหลากหลายของ

ธุรกรรมได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากปี 2554 ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการศึกษาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะมาปฏิบัติใช้เพื่ อด าเนินการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้มี

ความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่ มทางเลือกทางบัญชี และสามารถน ามาปฏิบัติได้กบัสภาพแวดล้อม

ทางธุรกจิส าหรับประเทศไทย 

1.3 หลักส าคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  คือ 

1.3.1  ท าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้ น โดยเพิ่ มวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับธุรกรรมต่างๆ เช่น 

เกษตรกรรม อนุพันธ์ การรวมธุรกิจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การส ารวจและประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรแร่ ข้อตกลงสมัปทานบริการ เป็นต้น 

1.3.2  คงความง่ายในทางปฏิบัติ กล่าวคือ คงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ ใช้อยู่เดิมไว้ เพื่ อกิจการที่ ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะเดิมไม่ถูกกระทบรวมถึงรวบรวมประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ เกี่ ยวข้องซึ่ ง
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มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเข้ามารวมไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  เช่น การ

จัดท างบการเงินระหว่างกาล การตีราคาใหม่ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ การวัดมูลค่า

ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน เป็นต้น และ  

1.3.3  เพิ่ มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชี เช่น การจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ การจัดท างบ

การเงินรวม ทางเลือกในการก าหนดสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานที่ ไม่ใช่สกุลเงินบาท เป็น

ต้น 

1.4 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะคือการให้ 

แนวทางในการรายงานการเงินที่ มีคุณภาพที่ จะก่อให้เกดิประโยชน์ ดังนี้  

1.4.1 ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลที่ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้งบการเงินอื่ นๆ 

1.4.2 สนับสนุนให้เกดิการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสทิธภิาพทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค 

1.4.3  เพิ่ มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนของเงินทุน 

1.4.4 ส่งเสริมให้เกิดความสม ่าเสมอและเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลทางการเงินที่ ช่วยให้

ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการเงินเกิดความเชื่ อมั่น ซึ่ งน าไปสู่การเติบโตของธุรกจิและระบบ 

เศรษฐกจิโดยรวม 
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บทท่ี 2 

ขอบเขต 

2.1 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ เพื่ อกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

โดยครอบคลุมถึงผู้ มีหน้าที่ จัดท าบัญชีตามที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 

8 ที่ มิใช่กิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัท 

จ ากัดที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่  2.2 ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

2.2    กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการที่ ไม่ใช่ 

กจิการดังต่อไปนี้  

2.2.1    กจิการที่ มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกจิการ ซึ่ งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over 

the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่ นและในภูมิภาค หรือกิจการที่ น าส่ งหรืออยู่ใน

กระบวนการ ของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออก

ขายหลักทรัพยใ์ดๆ ต่อประชาชน 

2.2.2    กิจการที่ ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น 

2.2.3  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

2.2.4  กจิการอื่ นที่ จะก าหนดเพิ่ มเติม 

2.3     กิจการบางกิจการไม่ได้ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง แต่

ได้รับความเชื่ อถือจากลูกค้าให้ดูแลหรือจัดการทรัพยากรทางการเงินของลูกค้าโดยที่ ลูกค้าหรือ

สมาชิก ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารกิจการนั้น กิจการเหล่านี้ ถือเป็นกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนการท่องเที่ ยว ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ โรงรับจ าน า 

และบริษัทบริหารสนิทรัพย์ที่ มีสถานภาพเป็นบริษัทจ ากดั เป็นต้น  

2.4     ในกรณีที่ กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่ประสงค์ที่ จะจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้  ให้กิจการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for PAEs) ทุกฉบับ โดยปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิด 

3.1     กรอบแนวคิดในการจัดท าและน าเสนองบการเงินของกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมุ่งเน้นการ

จัดท าและน าเสนองบการเงินที่ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป ภายใต้ข้อจ ากดัเกี่ ยวกบัการจัดท ารายงานการเงิน

ของกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

3.2    ข้อสมมติที่ ใช้ในการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะ ได้แก่ เกณฑค์งค้าง และการด าเนินงานต่อเนื่ อง 

3.3    เกณฑ์คงค้างก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลารายงานที่ เกิดรายการนั้น ซึ่ งอาจ

เป็นรอบระยะเวลารายงานเดียวกันหรือต่างกันกับรอบระยะเวลารายงานที่ กิจการได้รับหรือจ่ายช าระ

เงินสด 

3.4  การด าเนินงานต่อเนื่ อง คือ ข้อสมมติว่ากิจการจะยังคงด าเนินงานอยู่ต่อไปในอนาคต ในการจัดท า 

งบการเงินฝ่ายบริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง โดยต้อง

จัดท างบการเงินขึ้นตามเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่ จะช าระบัญชี 

หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกที่ เป็นไปได้จริงอื่ นใดนอกเหนือจากช าระบัญชีหรือหยุด

ประกอบธุรกิจ หากจากการประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ องท าให้

ฝ่ายบริหารตระหนักว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระส าคัญเกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดที่

อาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ องของ

กิจการ กิจการต้องเปิดเผยให้ทราบถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว ในกรณีที่ งบการเงินมิได้จัดท าขึ้นตาม

หลักการด าเนินงานต่อเนื่ อง กิจการต้องเปิดเผยถึงข้อเทจ็จริงนี้ พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท า 

งบการเงินนั้นซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ ต่างจากเกณฑ์ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ํ ก าหนดไว้ และ

เหตุผลที่ ไม่อาจถือได้ว่ากจิการเป็นกจิการที่ จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่ องได้  

3.5 กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมถึง 

3.5.1 วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 

3.5.2 ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ 

3.5.3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน 

3.5.4 ค านิยามและการรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน 

3.5.5 การวัดมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 
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3.6    วัตถุประสงค์ของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย 

สาธารณะ คือ การน าเสนอข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการที่ มี

ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

3.7    ข้อมูลที่ มีประโยชน์ตามย่อหน้าข้างต้น คือ ข้อมูลทางการเงินที่ แสดงผลกระทบของรายการในอดีตที่ มี

ต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ของกิจการที่ ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถ

ของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงิน จังหวะเวลา 

และความแน่นอนของกระแสเงินสด 

3.8    ข้อมูลในงบการเงินยังช่วยผู้ ใช้งบการเงินอื่ นในการประเมินความสามารถในการดูแล และความ 

รับผิดชอบของผู้บริหารของกจิการ 

ผูใ้ชง้บการเงินและความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช ้

3.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดแนวปฏิบัติในการน าเสนองบการเงินที่ มีวัตถุประสงค์

หลักในการสนองความต้องการของเจ้าของกจิการ 

3.9.1 เพื่ อประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง และผลการด าเนินงานและการเปลี่ ยนแปลง 

ฐานะการเงินของกจิการส าหรับรอบระยะเวลารายงานของกจิการ 

3.9.2 เพื่ อให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ ยวกบัการจัดหาเงินทุนจากเจ้าของกจิการ 

3.9.3 เพื่ อประเมินโอกาสในการลงทุนต่อและเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ ยวกับการบริหาร

การเงิน 

3.10 ข้อมูลในงบการเงินยังมีประโยชน์ในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินอื่ นๆ ดังต่อไปนี้  

3.10.1 ผู้ให้กู้ ผู้ขายสนิค้าและเจ้าหนี้อื่ น 

3.10.1.1 เพื่ อประเมินความเสี่ ยงในการตัดสนิใจให้กู้หรือให้สนิเชื่ อ 

3.10.1.2 เพื่ อให้ข้อมลูทางการเงินที่ ใช้ในกระบวนการติดตามสนิเชื่ อ 

3.10.2 หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานก ากบัดูแลกจิการ 

3.10.2.1 เพื่ อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการก ากบัดูแลการเสยีภาษี 

3.10.2.2 เพื่ อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

3.10.2.3 เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงิน 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

3.11  วัตถุประสงค์หลักของการรายงานทางการเงิน คือ การให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานดังต่อไปนี้  
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3.11.1 เชื่ อถือได้ – ข้อมูลที่ เชื่ อถือได้ต้องน าเสนอเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจโดยครบถ้วน เป็นกลาง 

และปราศจากข้อผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญ 

3.11.2 เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ – ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจต้องสามารถสร้างความ

แตกต่างในการตัดสินใจได้อย่างมีสาระส าคัญ โดยช่วยผู้ ใช้งบการเงินยืนยันผลของ

เหตุการณ์หรือรายการค้าที่ คาดการณ์ไว้ในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณ์หรือ

รายการค้าในปัจจุบันที่ จะเกดิขึ้นในอนาคต 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

3.12    นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานแล้ว ข้อมูลในรายงานทางการเงินต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 

เพื่ อแยกข้อมูลที่ มีประโยชน์ในการตัดสินใจมากกว่าออกจากข้อมูลที่ มีประโยชน์ในการตัดสินใจน้อย

กว่า ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมีดังต่อไปนี้  

3.12.1 เปรียบเทยีบกนัได้ – ข้อมูลในรายงานทางการเงินต้องสามารถใช้ในการระบุความแตกต่าง 

หรือความเหมือนของเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างสองเหตุการณ์ได้ การใช้นโยบาย

ทางการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอจะสามารถช่วยให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกัน

ได้ 

3.12.2 ยืนยันความถูกต้องได้ – ข้อมูลที่ สามารถยืนยันความถูกต้องได้สามารถท าให้ผู้ ใช้งบ

การเงินที่ มีระดับของความรู้ และความเป็นอิสระที่ แตกต่างกันเกิดความเห็นที่ ยอมรับ

ร่วมกนัได้ ถึงแม้จะไม่เหน็ด้วยอย่างสมบูรณ์กต็าม 

3.12.3 ทันต่อเวลา – ข้อมูลที่ มีความทันต่อเวลาจะต้องเป็นข้อมูลที่ ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ก่อนที่ ข้อมูลนั้นจะสูญเสียความสามารถใน

การมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ 

3.12.4 เข้าใจได้ – ข้อมูลที่ ท าให้ผู้ ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้เป็นข้อมูลที่ น าเสนอ

อย่าง กระชับชัดเจน โดยมีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานทางการเงินมีความรู้ พอควรเกี่ ยวกับ

ธุรกิจและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องและมีความสามารถที่ จะอ่านและวิเคราะห์

รายงานทาง การเงินได้โดยใช้ความพากเพียรพอควร 

ขอ้ควรพิจารณาอื่น 

3.13   ข้อมูลจะถือว่ามีสาระส าคัญ หากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการ 

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงิน ความมีสาระส าคัญขึ้ นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาด

ของความผิดพลาด และ/หรือลกัษณะของรายการที่ เกดิขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะ ซึ่ งต้องพิจารณา

เป็นแต่ละกรณี ดังนั้น ความมีสาระส าคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ 

ซึ่ งข้อมูลต้องมีหากข้อมูลนั้นจะถือว่ามปีระโยชน์ 
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3.14 โดยทั่วไป ผู้จัดท างบการเงินต้องประสบกับความไม่แน่นอนอันหลีกเล่ียงไม่ได้เกี่ ยวกับเหตุการณ์ 

และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเกบ็หนี้  การประมาณอายุการใช้ประโยชน์

ของโรงงานและอุปกรณ์และจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหายที่ อาจเกดิขึ้นตามสญัญารับประกนั กจิการ

ต้องแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยใช้หลักความระมัดระวังในการจัดท างบการเงิน หลักความ

ระมัดระวัง คือ การใช้ดุลยพินิจที่ จ าเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่ อมิให้สนิทรัพย์

หรือรายได้แสดงจ านวนสูงเกินไปและหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต ่าเกินไป อย่างไรกต็าม การ

ใช้หลักความระมัดระวังมิได้อนุญาตให้กจิการตั้งส ารองลับ หรือตั้งค่าเผื่ อไว้สงูเกนิไปโดยเจตนาแสดง

สินทรัพย์หรือรายได้ให้ต ่าเกินไปหรือแสดงหนี้ สินหรือค่าใช้จ่ายให้สูงเกินไปเนื่ องจากจะท าให้งบ

การเงินขาดความเป็นกลาง ซึ่ งมีผลต่อความน่าเชื่ อถือ 

3.15 การพิจารณาความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ ได้รับกบัต้นทุนที่ เสยีไป เป็นประเดน็ส าคัญส าหรับกจิการ

ที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่ากิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่ องจากกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะไม่ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ท าให้ต้นทุนต่อหน่วย

ในการจัดท ารายงานการเงินสูงกว่า และกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีทรัพยากรเพื่ อการจัดท า

รายงานทางการเงินจ ากัด 

3.16 ในทางปฏิบัติ การสร้างความสมดุลระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็นสิ่ งจ าเป็น วัตถุประสงค์

หลัก คือ การหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ เพื่ อให้งบการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ แต่

ความส าคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี จึงจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้

ประกอบวิชาชีพในการตัดสนิใจเลือกความสมดุลดังกล่าว 

การรบัรูร้ายการและองคป์ระกอบของงบการเงิน 

3.17  การรับรู้ รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของงบแสดงฐานะการเงิน หรืองบก าไร

ขาดทุน (หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แล้วแต่กรณี) 

3.18    องค์ประกอบของงบการเงินที่ ให้ข้อมูลแก่ผู้ ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินของกิจการ 

ได้แก่ รายการสินทรัพย์ รายการหนี้ สินและรายการส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบดังกล่าว มี

ความหมายและหลักการรับรู้รายการดังต่อไปนี้  

3.18.1 สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่ อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล

ของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากทรัพยากรนั้นใน

อนาคต การรับรู้ รายการสินทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการสินทรัพย์ทุกข้อ

ดังนี้  

3.18.1.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต 
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3.18.1.2 รายการนั้นมีราคาทุนหรือมูลค่าที่ วัดได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

3.18.2 หนี้ สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของ

เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการช าระภาระผูกพันนั้น คาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจ การรับรู้ รายการหนี้ สินต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการหนี้ สินทุกข้อ

ดังนี้  

3.18.2.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออก

จากกจิการ อนัเนื่ องมาจากการช าระภาระผูกพัน 

3.18.2.2 มูลค่าที่ ต้องช าระภาระผูกพันสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

3.18.3 ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ หลังจากหักหนี้ สิน

ทั้งสิ้นออกแล้ว 

3.19 ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้าของตามค านิยามหรือไม่ กิจการ

ต้องให้ความสนใจกับเนื้ อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่าง

เดียว ทั้งนี้  การพิจารณาดังกล่าวรวมถึง  

3.19.1  ในกรณีสัญญาเช่าเงินทุน เนื้ อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจคือผู้ เช่าได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่ เช่าส าหรับอายุการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์

นั้น ในขณะเดียวกันผู้ เช่ามีภาระผูกพันที่ ต้องช าระเงินเป็นจ านวนใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น การท าสญัญาเช่าเงินทุน

ก่อให้เกิดรายการที่ เป็นไปตามนิยามของสินทรัพย์และหนี้ สิน ผู้ เช่าจึงต้องรับรู้ รายการ

ดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน และ  

3.19.2  ในกรณีที่ กิจการเลือกจัดท างบการเงินรวม ซึ่ งในเร่ืองของงบการเงินรวมได้ให้ความส าคัญ

กบั “อ านาจควบคุม” โดยพิจารณาถึงเนื้อหาทางเศรษฐกจิมากกว่า “สดัส่วนการถือหุ้นที่ มี

สิทธิออกเสียง” ซึ่ งเป็นรูปแบบทางกฎหมาย เนื่ องจากบริษัทใหญ่เข้าไปมีอ านาจในการ

ก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทย่อย แม้ว่าบริษัทใหญ่นั้นถือหุ้น

ในสัดส่วนที่ ไม่เกินกว่ากึ่ งหนึ่ งในบริษัทย่อยกต็าม เช่น บริษัทใหญ่ให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย

ซึ่ งเงินกู้ดังกล่าวถือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ค า้ประกัน

หนี้ สินส่วนใหญ่ของบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการส่วนใหญ่ของ

บริษัทย่อย เป็นต้น ซึ่ งในกรณีนี้บริษัทใหญ่ต้องจัดท างบการเงินรวม  

3.20    องค์ประกอบของงบการเงินที่ ให้ข้อมูลแก่ผู้ ใช้งบการเงินในการประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ 

รายการรายได้และรายการค่าใช้จ่าย องค์ประกอบดังกล่าวมีความหมายและหลักการรับรู้ รายการ

ดังต่อไปนี้  
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3.20.1  รายได้ หมายถึง การเพิ่ มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการ

เพิ่ มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้ สิน ซึ่ งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ มขึ้น โดยที่

ไม่รวมถึง เงินทุนที่ ได้รับจากเจ้าของ กิจการต้องรับรู้ รายได้เมื่ อกิจการคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้ นของสินทรัพย์หรือ การ

ลดลงของหนี้ สิน และกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้

อย่างน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ รายได้ตามค านิยามรวมถึงรายได้จากกิจกรรมหลักของการด าเนินงาน

ตามปกติและผลก าไร โดยผลก าไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่กไ็ด้ 

เช่น ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น 

ตามปกติแล้ว ผลก าไรเมื่ อมีการรับรู้ จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก โดยมักแสดงสุทธิ

จากค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิ 

3.20.2 ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

การลดค่าของสนิทรัพย์หรือการเพิ่ มขึ้นของหนี้สนิ ซึ่ งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง โดยที่

ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับเจ้าของ กิจการควรรับรู้ ค่าใช้จ่ายเมื่ อกิจการคาดว่าจะเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต อันเนื่ องมาจากการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเพิ่ มขึ้น

ของหนี้ สิน และกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่าง

น่าเชื่ อถือ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามค านิยามรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากกิจกรรมหลักของการ

ด าเนินงานตามปกติและผลขาดทุน โดยผลขาดทุนอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไม่กไ็ด้ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนจากการ

ขายสินทรัพย์ เป็นต้น ตามปกติแล้ว ผลขาดทุนเมื่ อมีการรับรู้ จะแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหาก โดยมักแสดงสุทธจิากรายได้ที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

3.21    การวัดมูลค่า คือ การก าหนดจ านวนที่ เป็นตัวเงินเพื่ อรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน 

3.22  เกณฑท์ี่ ใช้ในการวัดมูลค่า ได้แก่ 

3.22.1  ราคาทุนเดิม หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ ต้องจ่ายช าระเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ ณ วันที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรกหรือจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด

ที่ ได้รับจากการก่อหนี้สนิ ณ วันที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรก 

3.22.2  ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ ต้องจ่ายช าระ

เพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ที่ เทียบเคียงกันกับสินทรัพย์นั้น หรือจ านวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่ จะต้องใช้ในการช าระภาระผูกพันในขณะนั้น 
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3.22.3 มูลค่าที่ จะได้รับหรือช าระ หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ จะได้จาก

การขายสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่การบังคับขายในวันที่ วัดมูลค่าของสินทรัพย์นั้น หรือจ านวน 

เงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่ อช าระหนี้สนิโดยไม่ต้องคิดลด 

3.22.4 มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสนิทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธ ิใน

อนาคต ซึ่ งคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์นั้นในการด าเนินงานตามปกติของกจิการ และการ

แสดงหนี้สนิด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิซึ่ งคาดว่าจะต้องจ่ายช าระหนี้ สิน

ในการด าเนินงานตามปกติของกจิการ 

3.22.5 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ ผู้ ซื้ อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่าย 

ช าระหนี้ กันในขณะที่ ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ

ต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกนั เช่น ราคาตลาด 

(ซื้อขายคล่อง) หรือมูลค่าปัจจุบันของราคาที่ จะต้องช าระเพื่ อโอนหนี้สินให้แก่คู่สัญญาอกี

ฝ่ายหนึ่ ง เป็นต้น 

3.23 เกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการที่ กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะใช้ในการจัดท างบการเงิน คือ ราคา 

ทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่ นๆ เช่น สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ 

แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น 

ถึงแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอาจต้อง 

แบกรับภาระต้นทุนการจัดท ารายงานการเงินที่ ตั้ งอยู่บนพื้ นฐานของมูลค่ายุติธรรมสูงมากเมื่ อ 

เปรียบเทยีบกับผลประโยชน์ที่ ได้รับจากข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้ สิน 

บางรายการจึงใช้มูลค่ายุติธรรมหากรายการดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมจากตลาดที่ มีสภาพคล่องสูง 

เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมสามารถหาได้โดยตรงจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่ อถือได้และมีต้นทุนต ่า อย่างไรก็

ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ก าหนดทางเลือกในการวัดมูลค่าที่ นอกเหนือจากราคา

ทุนในบางรายการเพื่ อให้กจิการพิจารณาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของกจิการ 
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บทท่ี 4 

การน าเสนองบการเงิน 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับนี้  ก าหนดให้ 

งบการเงินที่ สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 

4.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งน าเสนอข้อมูลเกี่ ยวกบัฐานะการเงินของกจิการ ณ วันสิ้นงวด 

4.1.2 งบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แสดงถึงผลการด าเนินงานของกจิการส าหรับ

งวด 

4.1.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในรายการที่ เป็น

องค์ประกอบต่างๆ ของเจ้าของส าหรับงวด 

4.1.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึงข้อมูลเกี่ ยวกับเกณฑ์ที่ ใช้ในการจัดท างบการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญและข้อมูลที่ ให้ค าอธบิายอื่ น 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการต้องท างบกระแสเงินสด แต่หากกิจการ 

เห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดกส็ามารถจัดท าได้ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  

4.3  กิจการต้องจัดท างบการเงินอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง งบการเงินควรน าเสนอข้อมูลที่ เปรียบเทียบได้ 

โดยรายการต่างๆ ที่ น าเสนอในงบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่ น าเสนอส าหรับ 

งวดก่อน  

4.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการต้องท างบการเงินระหว่างกาล แต่หาก

กิจการเห็นถึงประโยชน์ของงบการเงินระหว่างกาลกส็ามารถจัดท าได้ โดยในการน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจเลือกน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลตามรูปแบบที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการน าเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลโดยยกเว้นเร่ืองที่ ไม่

เกี่ ยวข้องกับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น การจัดท างบกระแสเงินสด การแสดงก าไรต่อหุ้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั เป็นต้น  

4.5    รายการที่ มีลักษณะหรือหน้าที่ ที่ คล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่ มีสาระส าคัญต้องแยกแสดงใน 

งบการเงิน รายการที่ มีลักษณะหรือหน้าที่ ที่ ไม่คล้ายคลึงกันแต่ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงิน 

เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระส าคัญ 

4.6  กจิการต้องไม่น าสนิทรัพย์และหนี้สนิ หรือรายได้และค่าใช้จ่าย มาหักกลบกนั นอกจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อก าหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้ 
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4.7  งบการเงินของกจิการต้องมีการระบุเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยต้องแสดงรายการต่อไปนี้  

4.7.1 ชื่ อของงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน (หรืองบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็) เป็นต้น 

4.7.2 ชื่ อของกิจการที่ เสนอรายงาน และการเปล่ียนแปลงของข้อมูลดังกล่าว นับจากสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงานงวดก่อน 

4.7.3 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดที่ น าเสนอ 

4.7.4 สกุลเงินที่ ใช้รายงาน 

4.7.5 จ านวนหลักที่ ใช้ในการแสดงจ านวนเงินในงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

4.8 ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ ยวกับสินทรัพย์ 

หนี้ สิน และส่วนของเจ้าของ โดยแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ดังนี้  

4.8.1 สนิทรัพย์ต้องจัดเป็นสนิทรัพยห์มุนเวียน เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

4.8.1.1 สนิทรัพยน์ั้นเป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ ไม่มีข้อจ ากดัในการใช้ 

4.8.1.2 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นหรือตั้งใจจะขายหรือใช้

ภายใน รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกจิการ 

4.8.1.3 กจิการมีสนิทรัพย์นั้นไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ มีไว้เพื่ อค้า 

4.8.1.4 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

สนิทรัพย์ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นถือเป็นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

4.8.2  หนี้สนิต้องจัดเป็นหนี้สนิหมุนเวียน เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

4.8.2.1 กจิการคาดว่าจะช าระคืนหนี้สนิภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานปกติ 

4.8.2.2 หนี้สนินั้นถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

4.8.2.3 กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขในการเล่ือนการช าระหนี้ ออกไปอีกเป็น

เวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น  

(ก)  หากก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเง่ือนไข

สญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่ งเป็นผลให้หนี้สินนั้นกลายเป็นหนี้สินที่ จ่าย

คืนเมื่ อทวงถาม กิจการจัดประเภทหนี้ สินนั้นเป็นหนี้ สินหมุนเวียน 

แม้ว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ ได้รับอนุมัติให้

ออกงบการเงิน เจ้าหนี้ ตกลงที่ จะไม่เรียกคืนหนี้ นั้นทั้งที่ ได้มีการ

ละเมิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ กิจการจัดประเภทหนี้ สินนี้ เป็นหนี้สิน
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หมุนเวียน เนื่ องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการไม่มีสิทธิ

อันปราศจากเง่ือนไขที่ จะเล่ือนการช าระหนี้ ออกไปเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ ดังกล่าว 

(ข)  อย่างไรกต็าม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้กู้ตกลงที่

จะผ่อนผันหนี้ ให้เป็นเวลา  อย่างน้อย 12 เดือนนับจากสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน เพื่ อให้กิจการด าเนินการแก้ไขการละเมิดเง่ือนไข 

ซึ่ งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่าย

ช าระหนี้ คืนในทันที กิจการจัดประเภทหนี้ สินนี้ เ ป็นหนี้ สินไม่

หมุนเวียน 

หนี้สนิที่ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จัดเป็นหนี้สนิไม่หมนุเวียน 

4.9 กิจการต้องแสดงรายการต่อไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นอย่างน้อย (ถ้ามี) โดยแยกแสดง

รายการแต่ละบรรทดัพร้อมจ านวนเงิน 

4.9.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

4.9.2 เงินลงทุนชั่วคราว 

4.9.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่ น 

4.9.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

4.9.5 สนิค้าคงเหลือ 

4.9.6 สนิทรัพย์ชีวภาพ ภายในขอบเขตของบทที่  22 เร่ือง เกษตรกรรม  

4.9.7 สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่ น 

4.9.8  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมหรือการร่วมค้า 

4.9.9 เงินลงทุนระยะยาวอื่ น 

4.9.10 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

4.9.11 อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

4.9.12 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

4.9.13 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

4.9.14 ค่าความนิยม ภายในขอบเขตของบทที่  25 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

4.9.15 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น 

4.9.16 เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

4.9.17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น 

4.9.18 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ งปี 

4.9.19 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
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4.9.20 ประมาณการหนี้สนิระยะสั้น 

4.9.21 หนี้สนิหมุนเวียนอื่ น 

4.9.22 เงินกู้ยืมระยะยาว 

4.9.23 ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 

4.9.24 หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น 

4.9.25 ทุนที่ ออกและส ารองต่างๆ รวมทั้งก าไร (ขาดทุน) สะสม 

4.10    กจิการที่ ไม่มีหุ้นทุน เช่น ห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่ งเทยีบเท่า

กบัข้อมูลที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  4.9.25 ของส่วนของเจ้าของแต่ละประเภท 

งบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบก าไรขาดทุน 

4.11 กิจการต้องรับรู้ รายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการส าหรับงวดในงบก าไรขาดทุน เพื่ อค านวณหา 

ผลก าไร (ขาดทุน) ยกเว้นรายการก าไรหรือขาดทุน ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

4.12  กิจการต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ ในงบก าไรขาดทุนเป็นอย่างน้อย โดยแยกแสดงรายการ แต่ละ

บรรทดัพร้อมจ านวนเงิน 

4.12.1 รายได้ 

4.12.2 ต้นทุนทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่ นๆ 

4.12.3 ภาษีเงินได้ 

4.12.4 ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

4.13 ในการรายงานค่าใช้จ่าย กิจการจะเลือกจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่  หรือตามลักษณะขึ้นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของผู้บริหาร เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ เชื่ อถือได้และเกี่ ยวข้องกบัการตัดสนิใจ 

4.13.1 การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

4.13.1.1 กิจการต้องรวบรวมและน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามลักษณะของ 

รายการ โดยไม่ปันสว่นตามหน้าที่ ต่างๆ ภายในกจิการ 

4.13.1.2 ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ จ าแนกตามลักษณะ เช่น ค่าเสื่ อมราคา ซื้ อวัตถุดิบ ค่า

ขนสง่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าโฆษณา เป็นต้น 

4.13.1.3 ตัวอย่างของงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายส าหรับ 

กจิการผลิต กจิการค้าปลีกและค่าสง่ และกจิการให้บริการ แสดงได้ดังนี้  

 กิจการผลิต 
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รายได้  

 รายได้จากการขาย XX 

 รายได้อื่ น XX 

รวมรายได้ XX 

ค่าใช้จ่าย  

 การเปลี่ ยนแปลงในสนิค้าส าเรจ็รูปและงานระหว่างท า XX 

 งานที่ ท าโดยกจิการและบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน XX 

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป XX 

 ค่าใช้จ่ายพนักงาน XX 

 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย XX 

 ค่าใช้จ่ายอื่ น XX 

รวมค่าใช้จ่าย XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ XX 

ภาษีเงนิได้ XX 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ XX 
 

กิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง 

รายได้  

 รายได้จากการขาย XX 

 รายได้อื่ น XX 

รวมรายได้ XX 

ค่าใช้จ่าย  

 การเปลี่ ยนแปลงในสนิค้าส าเรจ็รูป XX 

 ซื้อ XX 

 ค่าใช้จ่ายพนักงาน XX 

 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย XX 

 ค่าใช้จ่ายอื่ น XX 

รวมค่าใช้จ่าย XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน XX 
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ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ XX 

ภาษีเงนิได้ XX 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ XX 
  

 กิจการใหบ้ริการ 

รายได้  

 รายได้จากการให้บริการ XX 

 รายได้อื่ น XX 

รวมรายได้ XX 

ค่าใช้จ่าย  

 ค่าใช้จ่ายพนักงาน XX 

 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย XX 

 ค่าใช้จ่ายอื่ น XX 

รวมค่าใช้จ่าย XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ XX 

ภาษีเงนิได้ XX 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ XX 

4.13.2  การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่  

4.13.2.1 กจิการต้องรวบรวมและน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามหน้าที่  

4.13.2.2 ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ จ าแนกตามหน้าที่  เช่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าจัดส่งสนิค้า และค่าใช้จ่ายเพื่ อการบริหาร เป็นต้น 

4.13.2.3 กิจการที่ เลือกวิธีการจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่  อาจเลือกน าเสนองบก าไร

ขาดทุนแบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น 

4.13.2.3.1 งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว กิจการต้องแสดงรายได้ประเภท

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ แยกออกจากกัน และแสดง

ผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นก าไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

รายได้  

 รายได้จากการขาย/รายได้จากการให้บริการ XX 

 รายได้อื่ น XX 
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รวมรายได้ XX 

ค่าใช้จ่าย  

 ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ XX 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย XX 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร XX 

 ค่าใช้จ่ายอื่ น XX 

รวมค่าใช้จ่าย XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ XX 

ภาษีเงนิได้ XX 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ XX 

4.13.2.3.2 งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น กิจการต้องน าเสนอก าไรในระดับ

ต่างๆ ได้แก่ ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรก่อนหัก

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และก าไรสุทธิ ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้  

รายได้จากการขาย/รายได้จากการให้บริการ XX 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ XX 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น XX 

รายได้อื่ น XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย XX 

ค่าใช้จ่ายในการขาย XX 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร XX 

ค่าใช้จ่ายอื่ น XX 

รวมค่าใช้จ่าย XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน XX 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ XX 

ภาษีเงนิได้ XX 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ XX 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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4.14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการต้องท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แต่หาก

กิจการเห็นถึงประโยชน์ของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จกส็ามารถจัดท าได้  โดยกิจการอาจเลือกจัดท า 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแทนงบก าไรขาดทุน หากกิจการมีรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น ทั้งนี้

รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น คือ รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ ไม่อนุญาตให้รับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุนโดยข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  รายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น 

ประกอบด้วย 

4.14.1 การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ดูบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ)์  

4.14.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการวัดมูลค่าใหม่ของโครงการ

ผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้ (ดูบทที่  16 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น)  

4.14.3 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนในหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความ

ต้องการของตลาดของหลักทรัพย์เผ่ือขาย (ดูบทที่  9 เร่ือง เงินลงทุน)  

4.14.4 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ในหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความ

ต้องการของตลาดของหลักทรัพย์เผ่ือขาย (ดูบทที่  9 เร่ือง เงินลงทุน) 

4.14.5 ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ (ดูบทที่  21 

เร่ือง ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ)  

4.14.6 ผลก าไรและขาดทุนที่ มีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกัน

ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด (ดูบทที่  24 เร่ือง อนุพันธ)์  

ส าหรับรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการ

ต้องรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

4.15 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สามารถจัดท าได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ 

4.15.1 กิจการอาจแสดงงบเดียวที่ รวมงบก าไรขาดทุนและรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น (รวม

เรียกว่า “งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็”) ซึ่ งงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็จะแสดงรายการเพิ่ มเติม

จากงบก าไรขาดทุน โดยการเพิ่ มในส่วนของรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นส าหรับ

งวด (แทนการรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) หรือ 

4.15.2 กิจการอาจแสดงแยกต่างหากส าหรับส่วนของก าไรหรือขาดทุนไว้ในงบก าไรขาดทุน และ

ตามด้วยส่วนที่ แสดงแยกต่างหากส าหรับส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ นไว้ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นซึ่ งงบดังกล่าวจะต้องต้ังต้นด้วยก าไรหรือขาดทุน 

4.16 ข้อมูลที่ ต้องน าเสนอในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นต้องแยกแสดงรายการเป็นรายบรรทัด

ส าหรับจ านวนเงินส าหรับงวดของส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตาม
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วิธีส่วนได้เสีย (ส าหรับในกรณีที่ จัดท างบการเงินรวมหรืองบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้

เสีย) โดยจัดประเภทตามลักษณะรายการและตามการจัดกลุ่มที่ บทต่างๆ ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ ได้ก าหนดไว้หรือหากมีการอ้างอิงตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะที่ เกี่ ยวข้องได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้   

4.16.1 จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง และ 

4.16.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง  

ทั้งนี้ จ านวนปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ คือ จ านวนที่ เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นใน

งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ ซึ่ งถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดให้องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นย่อ

หน้าที่  4.14.1 และ 4.14.2 ถือเป็นรายการที่ จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบก าไรขาดทุนใน

ภายหลัง  

4.17 กิจการต้องเปิดเผยจ านวนของภาษีเงินได้ที่ เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น 

(หากถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  15.2) รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่ เกี่ ยวกับ

องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หรือในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

4.18 กจิการต้องน าเสนองบแสดงการเปลี่ ยนแปลงของเจ้าของโดยน าเสนอรายการต่อไปนี้  

4.18.1 เงินทุนที่ ได้รับจากเจ้าของและจ่ายคืนให้แก่เจ้าของ รวมทั้งส่วนแบ่งก าไร 

4.18.2 ก าไรหรือขาดทุนสทุธสิ าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

4.18.3 ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด ของก าไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่างๆ ในส่วนของ

เจ้าของ การเปล่ียนแปลงรายการต่างๆ ระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้นๆ ณ 

วันสิ้นงวด 

4.18.4 รายการซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ โดยตรงไปยัง 

ส่วนของเจ้าของ หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น (หากกิจการเลือกจัดท างบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4.19 หมายเหตุประกอบงบการเงินของกจิการต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  

4.19.1 ข้อความที่ ระบุว่างบการเงินได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

4.19.2  สรุปนโยบายการบัญชีที่ เลือกใช้ 
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4.19.3  ข้อมูลที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

4.19.4  ข้อมูลอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น ภาระผูกพันตามสญัญา 

4.20    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วน

งาน หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานกส็ามารถจัดท า

ได้ โดยปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  8 เร่ือง ส่วนงาน

ด าเนินงาน 

4.21    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกจิการ 

ที่ เกี่ ยวข้องกัน หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนักส็ามารถจัดท าได้ โดยปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

4.22    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน กส็ามารถ

จัดท าได้ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ 

4.23 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องท างบการเงินรวมหรืองบการเงินที่

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แต่หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของงบการเงินดังกล่าวกส็ามารถ

จัดท าได้ เมื่ อกิจการเลือกจัดท างบการเงินรวมหรืองบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กิจการต้องน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการด้วย และกิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทั้ง 5 ฉบับดังนี้  

(ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ข) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม  

(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 เร่ือง การร่วมการงาน และ 

(จ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สีย

ในกิจการอื่น  

ยกเว้นการพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือไม่นั้น กิจการต้อง

พิจารณาตามนิยามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  9.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แทน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม 
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บทท่ี 5 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

5.1 การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีประกอบด้วย (ก) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การ

เปลี่ ยนแปลงประมาณการบัญชี และ (ค) ข้อผิดพลาดในงวดกอ่น 

5.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่ งเป็นไปตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นอีกวิธีหนึ่ ง ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ เช่นเดียวกนั 

5.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ

หนี้ สิน หรือจ านวนที่ มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมิน

สภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้ สินนั้น การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจาก

การได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่ มเติมจากเดิม การเปลี่ ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

5.4 ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงในงบการเงินของกจิการในงวดใดงวดหนึ่ งหรือหลายงวดกต็าม ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว (ก) มีอยู่

ในงบการเงินของงวดก่อนที่ ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ (ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ว่าสามารถหาข้อมูลได้ และน ามาใช้ในการจัดท าและการแสดงรายการในงบการเงิน ข้อผิดพลาด

ดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค านวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี การ

มองข้ามหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดพลาด และการทุจริต 

นโยบายการบญัชี 

5.5 ในกรณีที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับรายการค้า 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่ นเป็นการเฉพาะ กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชี

โดยอ้างองิ และพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้  

5.5.1 ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ส าหรับเร่ือง

ที่ คล้ายคลึงและเกี่ ยวข้องกนั 

5.5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน ค านิยามและการรับรู้ รายการ และการวัด

มูลค่า องค์ประกอบของงบการเงิน ที่ ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้  
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5.5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 

PAEs) เฉพาะรายการนั้นๆ  

การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

5.6 เมื่ อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการค้า เหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์อื่ นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ น ามาใช้ปฏิบัติกับรายการ

ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเร่ืองนั้น 

5.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ก าหนดนโยบายการบัญชีที่ สรุปว่ามีผลท าให้งบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ มีความเกี่ ยวข้องกบัการตัดสนิใจและน่าเชื่ อถือเกี่ ยวกบัรายการ เหตุการณ์อื่ นและสถานการณ์

ที่ เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีไม่จ าเป็นต้องถือปฏบิัติกบัรายการที่ ไม่มีสาระส าคัญ 

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

5.8 กิจการต้องเลือกใช้และน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอกับรายการค้า เหตุการณ์และ

สถานการณ์อื่ นที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ก าหนด

หรือ อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่ แตกต่างกันได้ส าหรับรายการแต่ละประเภท 

หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้อง

เลือกและน านโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมมาถือปฏบิัติอย่างสม า่เสมอส าหรับรายการแต่ละประเภท 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

5.9 กจิการต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเข้าเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ดังนี้  

5.9.1 เกดิจากข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

5.9.2 ท าให้งบการเงินให้ข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือและเกี่ ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากขึ้นในส่วนที่ เกี่ ยวกับ 

ผลกระทบของรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่ นที่ มีต่อฐานะการเงิน และผลการ 

ด าเนินงานของกจิการ 

5.10 ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่ จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน เพื่ อ

ระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงต้องใช้นโยบาย

การบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่ งไปยังงวดถัดไป เว้นแต่การเปล่ียนแปลง 

นโยบายการบัญชีจะเข้าเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ งที่ กล่าวข้างต้น 

5.11 กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

5.11.1 การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่ นที่ มี

เนื้อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่ เคยเกดิขึ้นมาก่อน 
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5.11.2 การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่ นที่ ไม่

เคยเกดิขึ้นมาก่อน หรือเคยเกดิขึ้นแต่ไม่มีสาระส าคัญ 

5.12    เมื่ อกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้กิจการรับรู้ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโดยการน า 

นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจ านวนเงินของ 

ผลกระทบที่ เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีที่ แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ งหรือหลาย

งวดกต็าม กจิการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสนิทรัพย์ หนี้สนิและส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

บัญชีแรกสดุที่ สามารถปฏิบัติได้ (ซึ่ งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน) แต่หากกจิการไม่สามารถระบุจ านวน

เงินของผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ มีต่อ

งบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็น

ต้นไป กล่าวคือ ใช้นโยบายบัญชีใหม่ส าหรับรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ นับจากวัน

แรกสดุที่ สามารถปฏบิัติได้ 

5.12ก การเร่ิมน านโยบายการบัญชีส าหรับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ ตีใหม่ตามบทที่  10 เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับการปรับมูลค่าตามที่

ก าหนดไว้ในบทดังกล่าว มากกว่าที่ จะเป็นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่ กล่าวไว้ในบทนี้  

การเปิดเผยขอ้มูล 

5.13 เมื่ อกิจการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติท าให้ เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี

ปัจจุบัน หากกิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้น 

มีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

5.13.1 ชื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ น ามาถือปฏบิัติ 

5.13.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเป็นการปฏิบัติตามที่ ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วง 

เปลี่ ยนแปลง 

5.13.3 ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบญชี 

5.13.4 ค าอธบิายเกี่ ยวกบัข้อก าหนดในช่วงที่ มีการเปลี่ ยนแปลง 

5.13.5 ข้อก าหนดในช่วงที่ มีการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 

5.13.6 ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หากสามารถปฏบิัติได้ กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการ

ปรับปรุงที่ กระทบต่อ 

(ก) รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินที่ ได้รับผลกระทบ 

(ข)  งบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 
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5.14 หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจท าให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน 

ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีนั้นๆ เว้นแต่จะไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติที่ จะระบุจ านวน 

เงินที่ ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

5.14.1 ลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

5.14.2 เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ท าให้งบการเงินมีความน่าเชื่ อถือและเกี่ ยวข้องกับ

การตัดสนิใจมากย่ิงขึ้นได้อย่างไร 

5.14.3 ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หากสามารถปฏบิัติได้ กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการ 

ปรับปรุงที่ กระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

5.14.4 จ านวนเงินของรายการปรับงบการเงินที่ น าเสนอหากสามารถท าได้ ในทางปฏิบัติ และ 

งบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

5.15 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชี โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

ด้วยการรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีส าหรับงวดปัจจุบันและงวดอนาคตที่

ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนั้น เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับของสินค้า 

คงเหลือ การเปลี่ ยนแปลงจ านวนหนี้สงสยัจะสญู 

การเปิดเผยขอ้มูล 

5.16 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

ที่ มีผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีต่อไป 

เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได้ 

5.17 หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต เนื่ องจากไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ขอ้ผิดพลาด 

5.18 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่ มีสาระส าคัญของงวดก่อน โดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่

ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่ พบข้อผิดพลาดโดย 

5.18.1 ปรับงบการเงินงวดก่อนที่ แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไข

ในงวดบัญชีที่ ข้อผิดพลาดได้เกดิขึ้น หรือ 
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5.18.2 หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่ แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้ สิน 

และสว่นของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสดุที่ น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ 

5.19 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่ในทาง 

ปฏิบัติไม่สามารถระบุจ านวนเงินของผลกระทบที่ เกิดขึ้ นในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุ 

จ านวนเงินของผลกระทบสะสมที่ เกดิจากข้อผิดพลาดได้ 

5.20 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่ เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่ แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ งหรือหลายงวดกต็าม กิจการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวด

ของสนิทรัพย ์หนี้สนิและส่วนของเจ้าของส าหรับงวดบัญชีแรกสดุที่ สามารถปฏบิัติได้ (ซึ่ งอาจเป็นงวด

บัญชีปัจจุบัน) 

5.21 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาดที่ มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุง

ข้อมูลที่ น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบด้วยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป นับจากวันแรกสุดที่ สามารถ

ท าได้ในทางปฏบิัติ 

 5.22 การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง 

บัญชีมีลักษณะเป็นการประมาณการที่ อาจต้องมีการทบทวนเมื่ อกิจการได้ รับข้อมูลเพิ่ มเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ รับรู้ จากผลของรายการที่ มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็นการแก้ไข 

ข้อผิดพลาด 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน 

5.23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี้  

5.23.1 ลักษณะของข้อผิดพลาดที่ เกดิขึ้นในงบการเงินงวดกอ่น 

5.23.2 ส าหรับงบการเงินของงวดก่อนที่ น ามาแสดงเปรียบเทียบ กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงิน

ของรายการปรับปรุงเท่าที่ สามารถปฏิบัติได้ ที่ มีผลกระทบต่อรายการแต่ละบรรทัดใน 

งบการเงิน 

5.23.3 จ านวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่ น ามาแสดง

เปรียบเทยีบ 

5.23.4  หากในทางปฏบิัติกจิการไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังส าหรับงบการเงินงวดก่อนงวด

ใดงวดหนึ่ งได้ กจิการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่ น าไปสู่การเกดิขึ้นของเง่ือนไขดังกล่าวและ 

รายละเอยีดว่ากจิการแก้ไขข้อผดิพลาดเมื่ อใดและอย่างไร 

งบการเงินส าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 
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บทท่ี 6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6.1  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ ต้องจ่ายคืนเมื่ อทวงถาม  

6.2 รายการเทยีบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภ าพคล่องสูง ซึ่ งพร้อมที่ จะเปล่ียนเป็นเงิน

สดในจ านวนที่ ทราบได้และมีความเสี่ ยงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระส าคัญ เช่น 

เงินลงทุนที่ มีวันครบก าหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ ได้มา เป็นต้น 

6.3 กจิการต้องน าเสนอเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดรวมเป็นรายการเดียวกนั 

6.4    กิจการไม่ควรน าเสนอเงินฝากธนาคารที่ มีข้อจ ากัดในการเบิกถอนเป็นรายการเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างของเงินฝากธนาคารที่ มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากธนาคารที่

กิจการน าไปเป็นหลักประกันการกู้ ยืมและไม่สามารถถอนได้ เป็นต้น มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่ มีข้อจ ากัดในการเบิกถอนเป็นสินทรัพย์อื่ น 

โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาของข้อจ ากัดใน

การเบิกถอน 

6.5 หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่ มีข้อจ ากัดในการเบิกถอน กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียด 

เกี่ ยวกบัเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

6.6 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเป็นหนี้ สินหมุนเวียน ดังนั้น จึงไม่สามารถน ามาหักกลบกับรายการเงิน

สดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
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บทท่ี 7 

ลูกหนี้  

7.1 ลูกหนี้  หมายถึง สิทธิที่ กิจการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่ นๆ เมื่ อถึง 

ก าหนดช าระ ลูกหนี้อาจรวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่ นฯ 

7.1.1 ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่ เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ กิจการได้ส่งใบ 

แจ้งหนี้หรือได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ซื้ อ รายการดังกล่าวนี้ อาจอยู่ในรูปของตั๋วเงิน

รับ 

7.1.2 ลูกหนี้ อื่ น หมายถึง ลูกหนี้ ที่ ไม่ใช่ลูกหนี้ การค้า เช่น ลูกหนี้ และเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ

และลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมอื่ น เป็นต้น 

7.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่ นอาจเกี่ ยวข้องกับกิจการที่ เป็นอิสระ หรือบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน 

หากลูกหนี้การค้าเกิดจากธุรกรรมการค้าระหว่างบุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนั กจิการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหรือค้างรับเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าลูกหนี้การค้า 

7.3 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ นต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าที่ จะได้รับ ซึ่ งหมายถึงมูลค่าหลังจากหัก

ค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

7.4 การรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยรับให้เป็นไปต ามข้อก าหนดในบทที่  18 เร่ือง รายได ้

วิธีการประมาณหนี้ สงสยัจะสูญ 

7.5 วิธีการประมาณหนี้ สงสัยจะสูญสามารถท าได้สามวิธี ได้แก่ วิธีอัตราร้อยละของยอดขายเชื่ อสุทธิ วิธี

อตัราร้อยละของลูกหนี้ที่ ค้างช าระจ าแนกตามอายุของลูกหนี้้  และวิธพีจิารณาลูกหนี้้ เป็นแต่ละราย 

7.5.1 วิธีอัตราร้อยละของยอดขายเชื่ อสุทธิ ค านวณจ านวนหนี้ สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของ

ยอดขายเชื่ อสทุธ ิ

7.5.2 วิธีอัตราร้อยละของลูกหนี้ ที่ ค้างช าระจ าแนกตามอายุของลูกหนี้  ค านวณโดยการจัดกลุ่ม

ลูกหนี้ จ าแนกตามอายุของหนี้ ที่่ ค้างช าระ ลูกหนี้ กลุ่มที่ ค้างช าระนานน ามาค านวณหา

จ านวนหนี้สงสยัจะสญูด้วยอตัราร้อยละที่ สูงกว่าลูกหนี้ที่ เร่ิมค้างช าระเกนิก าหนด โดยถือว่า

ลูกหนี้  ที่ ค้างช าระนานจะมีโอกาสไม่ช าระหนี้มากกว่าลูกหนี้ที่ เร่ิมเกดิขึ้น 

7.5.3 วิธพีิจารณาลูกหนี้ เป็นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ และจ านวนเงิน

ที่ คาดว่าจะได้รับช าระจากลูกหนี้  

7.6 กิจการต้องรับรู้ จ านวนหนี้ สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ควบคู่กับการรับรู้ ค่าเผื่ อหนี้

สงสยัจะสญู ซึ่ งเป็นบัญชีปรับมูลค่าบัญชีลูกหนี้  ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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การตดัจ าหน่ายหนี้ สูญ 

 

7.7 หากลูกหนี้ ยังไม่ช าระหนี้ เมื่ อครบก าหนดแล้ว และกิจการได้มีการด าเนินการทวงถามหนี้ จากลูกหนี้

จนถึงที่ สุดแล้ว และคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้  ให้กิจการจ าหน่ายลูกหนี้  

ออกจากบัญชี และปรับลดค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญูที่ เกี่ ยวข้อง 

หนี้ สูญไดร้บัคืน 

7.8 หากลูกหนี้ ที่ กิจการตัดจ าหน่ายไปแล้วกลับมาช าระหนี้ ให้แก่กิจการ ให้กิจการโอนกลับบัญชีลูกหนี้  

และค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญที่ เกี่ ยวข้องด้วยจ านวนเงินที่ ได้รับกลับคืน พร้อมบันทกึรายการรับช าระหนี้  

จากลูกหนี้  หรือกิจการสามารถเลือกบันทึกหนี้ สูญได้รับคืนเป็นรายได้อื่ นๆ ในงบก าไรขาดทุน ทั้งนี้

ให้กจิการเปิดเผยในนโยบายการบัญชีส าหรับการบันทกึหนี้สญูได้รับคืน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

7.9 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7.9.1 มูลค่าหนี้สญูที่ ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด 

7.9.2 หนี้สญูได้รับคืนส าหรับงวด 

7.9.3 จ านวนและรายละเอยีดของลูกหนี้ที่ ใช้เป็นหลักทรัพยค์ า้ประกนั 
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บทท่ี 8 

สินคา้คงเหลือ 

8.1 สนิค้าคงเหลือ หมายถึง สนิทรัพยซ์ึ่ งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้   

8.1.1 ถือไว้เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ 

8.1.2 อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่ อให้เป็นสนิค้าส าเรจ็รูปเพื่ อขาย 

8.1.3 อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ มีไว้เพื่ อใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 

8.2    สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ ซื้ อและถือไว้เพื่ อขาย เช่น สินค้าที่ ผู้ ค้าปลีกซื้ อและถือไว้เพื่ อขาย หรือ 

ที่ ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่ นที่ ถือไว้เพื่ อขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าส าเร็จรูปที่ ผลิต สินค้า

ระหว่างผลิต วัตถุดิบ และวัสดุที่ ถือไว้เพื่ อรอที่ จะใช้ในกระบวนการผลิต และในกรณีที่ เป็นกิจการ

ให้บริการ สนิค้าคงเหลือจะรวมถึงต้นทุนงานให้บริการส่วนที่ กจิการยังไม่ได้รับรู้ เป็นรายได้ 

8.3 บทนี้ ไม่น ามาถือปฏบิัติเฉพาะในเรื่ องของการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือที่ ถือไว้โดย  

8.3.1 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการ

เกบ็เกี่ ยว แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ สินค้าคงเหลือเหล่านั้นให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่ จะ

ได้รับซึ่ งเป็นวิธทีี่ ถือปฏบิัติกนัอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เมื่ อกจิการวัดมูลค่า

สินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าดังกล่าวจะรับรู้

ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ มีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่านั้น 

8.3.2 นายหน้า – ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (ผู้ซึ่ งซื้ อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่ อบุคคลอื่ นหรือเพื่ อ

ตนเอง สนิค้าคงเหลือโดยส่วนใหญ่เป็นสนิค้าคงเหลือที่ ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อขายใน

อนาคตอันใกล้เพื่ อที่ จะได้รับก าไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้ อ

ขายของนายหน้า – ผู้ ค้า) ซ่ึงวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย เมื่ อสินค้าคงเหลือดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย การ

เปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ มีการ

เปลี่ ยนแปลงมูลค่านั้น  

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

8.4 สนิค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 

8.5 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซื้ อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุน

อื่ นๆ ที่ เกดิขึ้นเพื่ อให้สนิค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่ และอยู่ในสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ตน้ทุนในการซ้ือ 

8.6  ต้นทุนในการซื้อของสนิค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อ อากรขาเข้าและภาษีอื่ น (สทุธจิากจ านวนที่

กิจการจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่ มีหน้าที่ จัดเกบ็ภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และ

ต้นทุนอื่ นๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ งสินค้าส าเรจ็รูป วัตถุดิบ และบริการ ในการค านวณ

ต้นทุนในการซื้อสนิค้าให้น าส่วนลดการค้า เงินที่ ได้รับคืนและรายการอื่ นๆ ที่ คล้ายคลึงกนัมาหักออก 

ตน้ทุนแปลงสภาพ 

8.7 ต้นทุนแปลงสภาพของสนิค้าคงเหลือ หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่ ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบทางตรง

ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนแปลงสภาพ ประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  

และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ เกิดขึ้นในการ

ผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่ อมราคา และค่าบ ารุงรักษาอาคารโรงงานและ

อุปกรณ์โรงงาน และต้นทุนเกี่ ยวกบัฝ่ายจัดการโรงงาน และการบริหารโรงงาน เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่าย

การผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปรโดยตรงกับ

ปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงงานทางอ้อม เป็นต้น 

ตน้ทุนงานใหบ้ริการ 

8.8 ในกรณีที่ กิจการให้บริการมีสินค้าคงเหลือให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าวด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุน

ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแรงงาน และต้นทุนอื่ นที่ เกี่ ยวกับบุคลากรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง 

โดยตรงกบัการให้บริการ ซึ่ งรวมถึงบุคลากรที่ ควบคุมและดูแลและต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัการให้บริการ 

การค านวณตน้ทุน 

8.9 ในการค านวณต้นทุนของสินค้าเมื่ อขาย กิจการอาจเลือกใช้วิธีการค านวณต้นทุนสินค้าที่ ขายโดยใช้วิธี

ราคาเจาะจง หรือวิธเีข้าก่อนออกก่อน หรือวิธถีัวเฉล่ียต้นทุนสนิค้าที่ ซื้ อเข้ามาแต่ละงวด 

ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั แลว้แต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

8.10 ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความเสียหายหรือเกิด 

ความล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืน 

หากประมาณการต้นทุนในการท าต่อให้เสรจ็หรือประมาณการต้นทุนที่ เกิดขึ้นเพื่ อท าให้สินค้าขายได้

เพิ่ มขึ้ น การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับสอดคล้องกับ 

แนวความคิดที่ ว่าสินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีที่ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่ จะได้รับจากการขายหรือ 

ประโยชน์ที่ จะได้รับจากการใช้ 
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8.11 มูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่ คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ

การต้นทุนในการผลิตสนิค้านั้นให้เสรจ็และต้นทนุที่ จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่ อให้ขายสนิค้านั้นได้ 

8.12 การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เทา่กบัมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ ให้พิจารณาจากสนิค้าแต่ละประเภท 

แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสนิค้าที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกนัหรือมีความเกี่ ยวพันกนั 

8.13 กิจการต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่ นที่ ถือไว้เพื่ อใช้ในการผลิตสินค้าให้ลดต ่ากว่าราคาทุน 

หากสินค้าส าเรจ็รูปที่ ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว่าจะขายได้ในราคาเท่ากบัหรือสูงกว่าราคาทุน

ของสินค้าส าเรจ็รูปดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากสินค้าส าเรจ็รูปที่ ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว่า 

จะขายได้ในราคาต ่ากว่าราคาทุน ให้กิจการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุอื่ นให้ลดลงเท่ากับมูลค่า 

สุทธิที่ จะได้รับ ในสถานการณ์เช่นนี้  ต้นทุนเปล่ียนแทนของวัตถุดิบและวัสดุอื่ นอาจเป็นมูลค่าที่ ดี 

ที่ สดุในการก าหนดมูลค่าสทุธทิี่ จะได้รับ 

8.14 กิจการต้องไม่ปรับมูลค่างานระหว่างท าให้ลดต ่ากว่าราคาทุน หากสินค้าส าเร็จรูปที่ ผลิตจากงาน

ระหว่างท านั้นคาดว่าจะขายได้ในราคาเทา่กบัหรือสูงกว่าราคาทุนของสนิค้าส าเรจ็รูปนั้น อย่างไรกต็าม 

หากสินค้าส าเร็จรูปที่ ผลิตจากงานระหว่างท านั้นคาดว่าจะขายได้ในราคาต ่ากว่าราคาทุน ให้กิจการ 

ปรับลดมูลค่างานระหว่างท าให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับของสินค้าส าเร็จรูปหักต้นทุน 

โดยประมาณในการท าต่อให้เสรจ็ 

การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

8.15 เมื่ อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้านั้นต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย โดยแสดง 

เป็นสว่นหนึ่ งของต้นทุนขายในงวดที่ มีการรับรู้รายได้ที่ เกี่ ยวข้อง 

8.16 มูลค่าที่ ลดลงของสนิค้าคงเหลือเนื่ องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับต้องบันทกึเป็น

ค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นสว่นหนึ่ งของต้นทุนขายในงวดที่ ปรับมูลค่าสนิค้าให้ลดลง ส่วนผลขาดทุนอื่ นที่

เกี่ ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย เป็นต้น) ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดย

แสดงเป็นสว่นหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดที่ มีผลขาดทุนเกดิขึ้น 

8.17 โดยปกติกิจการสามารถขายสินค้าคงเหลือจากงวดก่อนในงวดปัจจุบัน ดังนั้น กิจการจึงต้องรับรู้

จ านวนที่ เกดิจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือที่ เกดิจากการเพิ่ มข้ึนของมูลค่าสุทธิที่ จะ

ได้รับในงวดปัจจุบัน โดยน าไปหักจากต้นทุนขายส าหรับงวดปัจจุบัน 

8.18  สนิค้าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสนิทรัพย์อื่ น เช่น สนิค้าที่ ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารและ 

อุปกรณ์ที่ สร้างขึ้นเอง เป็นต้น สินค้าที่ ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่ นในลักษณะนี้ ให้รับรู้ เป็นสว่น

หนึ่ งของราคาทุนของสนิทรัพย์ และรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพยน์ั้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 
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8.19  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

8.19.1 นโยบายการบัญชีที่ ใช้ในการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ และวิธทีี่ ใช้ค านวณราคาทุน 

8.19.2 มูลค่าตามบัญชีรวมของสนิค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือแต่ละประเภท 

จ าแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกจิการ โดยทั่วไปสนิค้าคงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็น 

สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างท า วัตถุดิบและวัสดุการผลิต ส าหรับสินค้าคงเหลือของผู้

ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างท า 

8.19.3 มูลค่าของสนิค้าคงเหลือที่ รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบระยะเวลารายงาน 

8.19.4 มูลค่าของสนิค้าคงเหลือที่ ปรับลดลงและรับรู้ เป็นส่วนหนึ่ งของต้นทุนขายในรอบระยะเวลา 

รายงาน 

8.19.5 มูลค่าการบันทึกกลับรายการมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ ปรับลดลง และรับรู้ เป็นส่วนหนึ่ ง 

ของต้นทุนขายในรอบระยะเวลารายงานก่อน 

8.19.6 มูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือที่ ใช้เป็นหลักประกนัหนี้สนิ 
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บทท่ี 9 

เงินลงทุน 

9.1  เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหนี้และตราสารทุนที่ กิจการมีไว้ เพื่ อเพิ่ มความมั่งคั่งให้กบักจิการไม่ว่าจะ 

อยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่ จะได้รับ เช่น ดอกเบี้ย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล หรืออยู่ในรูปของราคาที่ เพิ่ มข้ึน 

หรือในรูปของประโยชนี่ กจิการได้รับ เช่น ประโยชน์ที่ ได้จากความสมัพันธท์างการค้า 

การวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรก 

9.2 กจิการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุนเป็น 

9.2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่ งหมายถึง หลักทรัพย์ที่ มีการซื้ อ

ขายในตลาด โดยมีการซื้ อขายตลอดเวลาท าการ ระหว่างผู้ซื้ อและผู้ขายที่ มีความรอบรู้  มี

ความเต็มใจ และเป็นอิสระจากกัน และมีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน ตัวอย่างของ

ตลาดที่ มีลักษณะข้างต้น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอ

ไอ และตลาดตราสารหนี้  (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 

ประเภท ดังนี้   

9.2.1.1 หลักทรัพย์เพื่ อค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของ

ตลาดหรือตราสารหนี้ทุกชนิดที่ กจิการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ จะขายใน

อนาคต อันใกล้ ท าให้กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่ อหา

ก าไรจาก การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่ อค้าจึงมี

อตัราการหมุนเวียนสงู 

9.2.1.2 หลักทรัพย์เผื่ อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของ

ตลาด หรือตราสารหนี้ ทุกชนิด ซึ่ งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่ อค้า และใน

ขณะเดียวกนั ไม่เป็นตราสารหนี้ที่ กจิการตั้งใจจะถือจนครบก าหนด 

9.2.2 เงินลงทุนที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาด 

9.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ต้องจัดประเภทตราสารหนี้ เป็นหลักทรัพย์เพื่ อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่ อขายเว้น

แต่ว่าตราสารหนี้นั้นเป็นตราสารหนี้ที่ จะถือจนครบก าหนด 

9.4 เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  9.2 เว้นแต่ว่าตราสารทุนนั้นเป็น 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า   

9.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ ไม่ได้ก่อตั้ง

ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (ซึ่ งเป็นบริษัทใหญ่) บริษัทใหญ่

ถือว่ามีอ านาจในการควบคุมเมื่ อบริษัทใหญ่มีอ านาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่ งหนึ่ งในกิจการที่ ไป 
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ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทย่อยอื่ น ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทใหญ่มี 

หลักฐานที่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอ านาจในการออกเสียงนั้นไม่ท าให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุม 

กิจการดังกล่าวได้ ในทางกลับกัน บริษัทใหญ่ถือว่าไม่มีอ านาจในการควบคุมเมื่ อบริษัทใหญ่มีอ านาจ

ในการออกเสยีงน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งในกจิการที่ ไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัท

ย่อยอื่ น ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทใหญ่มีหลักฐานที่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอ านาจในการออกเสียง

นั้นท าให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมกจิการดังกล่าวได้ 

9.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ ไม่ได้ก่อตั้ง

ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ที่ อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษัท 

ย่อยหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า ผู้ลงทุนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการที่ ไปลงทุน เมื่ อผู้

ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียง อย่างน้อยร้อยละ 20 ในกิจการที่ ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ยกเว้นในกรณีที่ ผู้ลงทุนมีหลักฐานที่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

อทิธพิลนั้นไม่เกดิขึ้น 

9.7 เงินลงทุนในการร่วมค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ ไม่ได้ก่อตั้ง

ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมของผู้ ร่วมค้า  โดยผู้ ร่วมค้ามีสิทธิใน

สนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานนั้น  

9.8  กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภทเมื่ อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ ง

ตอบแทนที่ ให้ไปเพื่ อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น บวกด้วยต้นทุนการท ารายการ 

9.9 ต้นทุนการท ารายการ คือ ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงเพื่ อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น โดยต้นทุนนี้ จะไม่

เกดิขึ้นหากกจิการไม่ซื้อเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่ จ่ายให้กบัตัวแทน 

ที่ ปรึกษา นายหน้าและตัวแทนจ าหน่าย และค่าภาษีอากรในการโอน ต้นทุนการท ารายการไม่รวมถึง

ส่วนเกนิหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้  ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็น

การภายใน หรือต้นทุนในการถือครอง 

9.10 ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เมื่ อเร่ิมแรกไม่รวมดอกเบี้ ยที่ เกิดขึ้ นก่อนที่ กิจการจะได้เงิน 

ลงทุนดังกล่าวมา เช่น ดอกเบี้ยที่ เกดิขึ้นก่อนที่ กจิการจะได้หุ้นกู้ที่ ระบุอตัราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยดังกล่าว

รวมอยู่ในราคาซื้อของหุ้นกู้ แต่ไม่ถือเป็นสว่นหนึ่ งของราคาทุนของเงินลงทุน เป็นต้น 

การวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้า 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

9.11 กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ เป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาด ด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติกิจการจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารที่ ถือ
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อยู่ด้วยราคาเสนอซื้อปัจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปัจจุบันไม่สามารถหาได้หรือไม่เป็นตัวแทนของมูลค่า

ยุติธรรม กิจการอาจใช้ราคาซื้ อขายคร้ังล่าสุดเมื่ อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็น

สาระส าคัญระหว่างวันที่ มีการซื้ อขายคร้ังล่าสุดกับวันที่ วัดมูลค่า กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นก าไร (ขาดทุน) ที่ ยังไม่เกิดขึ้นจาก

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดไปยังงบก าไรขาดทุน หาก

หลักทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านิยามของหลักทรัพย์เพื่ อค้า และรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ดังกล่าวไปยังส่วน

ของเจ้าของ (หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

หากหลักทรัพยน์ั้นเป็นไปตามค านิยามของหลักทรัพย์เผื่ อขาย 

9.12 กจิการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่ อการลดลงของ มูลค่า 

(ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้  

9.13 กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดที่ กิจการตั้งใจจะถือจนครบก าหนดและเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ ที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดที่ กิจการไม่ได้ตั้งใจจะถือจนครบ

ก าหนด ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน โดยราคาทุนตัดจ าหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ ได้มาเมื่ อเร่ิมแรก หักเงินต้นที่

จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลค่าที่ ตราไว้ 

โดยใช้วิธีการตัดจ าหน่ายส่วนต่างตามวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริงหรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธี

อตัราดอกเบี้ยที่ แท้จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

9.14 กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ เป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดที่ กจิการ 

ไม่ได้ตั้งใจจะถือจนครบก าหนดด้วยมูลค่ายุติธรรม และกิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุนตัด

จ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นก าไร (ขาดทุน) ที่ ยังไม่เกิดขึ้นจาก

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดไปยังงบก าไรขาดทุนหากหลักทรัพย์ 

นั้นเป็นไปตามค านิยามของหลักทรัพย์เพื่ อค้า และรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้าของ 

(หรือรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  หาก

หลักทรัพยน์ั้นเป็นไปตามค านิยามของหลักทรัพยเ์ผื่ อขาย 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

9.15  ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้ ว่าเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมี 

สาระส าคัญและติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าความน่าเชื่ อถือของ 
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ผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ เป็นต้น กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงิน 

ลงทุนในงบก าไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่ อถือโดยที่ ไม่มีต้นทุนสูง 

มากจนเกินไป และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายเงินลงทุนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

ในกรณีที่ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ ข้างต้นอีกต่อไป กิจการสามารถบันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าว

ได้ 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

9.16 ในการจ าหน่ายเงินลงทุน กจิการต้องบันทกึผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนสทุธิที่ ได้รับ

กบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นก าไร (ขาดทุน) ทนัททีี่ เกดิขึ้น 

9.17 หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน มูลค่าตามบัญชีต่อหน่วยที่ ใช้ในการค านวณก าไร 

(ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือวิธี

เข้าก่อน-ออกก่อน 

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

9.18 ตามปกติ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ งจะไม่เกิดขึ้ นบ่อย 

เนื่ องจากกิจการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนในการถือเงินลงทุน นับตั้งแต่เร่ิมแรกที่ ได้เงินลงทุนมา 

หากกิจการไม่มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์เผื่ อขาย

ในทนัท ีอย่างไรกต็าม สถานการณ์ที่ เปลี่ ยนไปอาจท าให้กจิการต้องโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุน การ

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

9.19  กิจการต้องปฏิบัติเกี่ ยวกับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ ง 

ดังต่อไปนี้  

9.19.1 ส าหรับการโอนเปล่ียนหลักทรัพย์เพื่ อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่ น กิจการต้องใช้มูลค่า 

ยุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า 

ยุติธรรม ณ วันนั้นในงบก าไรขาดทุนทนัท ี

9.19.2 ส าหรับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนประเภทอื่ นไปเป็นหลักทรัพย์เพื่ อค้า กิจการต้องใช้มูลค่า 

ยุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับเงินลงทุนที่ โอนเปล่ียนในงบ

ก าไรขาดทุนทนัท ี

9.19.3 ส าหรับตราสารหนี้ ที่ โอนเปล่ียนจากหลักทรัพย์เผื่ อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่ จะถือจนครบ 

ก าหนด กจิการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทกึบัญชี และปรับปรุงส่วนเกิน 

ทุนหรือส่วนต ่ากว่าทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่างระหว่าง 



ร่าง TFRS for NPAEs ปรบัปรุง 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

39 

 

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วนต ่ากว่าทุนดังกล่าว

ยังคง แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่

เหลืออยู่ของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกับการตัดจ าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตรา

สารหนี้ โดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่ แท้จริงหรือวิธอีื่ นที่ ให้ผลไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

9.19.4 ส าหรับการโอนเปล่ียนตราสารหนี้ที่ จะถือจนครบก าหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผื่ อขาย กจิการ

ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของเจ้าของ 

9.19.5 ส าหรับตราสารทุนที่ โอนเปล่ียนจากหลักทรัพย์เผื่ อขายไปเป็นตราสารทุนที่ ไม่ ใช่

หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

การร่วมค้า กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งกลับ

บัญชีทุกบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกบัหลักทรัพย์เผื่ อขาย กจิการต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดในบทที่  5 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ข้อผิดพลาด เมื่ อกจิการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ ใช้ 

9.19.6 ส าหรับตราสารทุนที่ โอนเปล่ียนจากตราสารทุนที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของ 

ตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่ อขาย 

กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ ผลต่างระหว่างราคา 

ตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของเจ้าของ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

9.20 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัเงินลงทุน ดังนี้  

9.20.1 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดและเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดที่ กิจการตั้งใจถือจน

ครบก าหนด ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับราคาทุนตัดจ าหน่าย จ านวนเงินตามสัญญา 

และระยะเวลาครบก าหนด 

9.20.2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ เป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาดที่ กิจการ

ไม่ได้ตั้งใจถือจนครบก าหนด ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด 

จ าหน่าย จ านวนเงินตามสัญญา ก าไร (ขาดทุน) ที่ ยังไม่เกิดขึ้ นจากการปรับมูลค่าเงิน

ลงทุน และระยะเวลาครบก าหนด 

9.20.3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาด ให้

กจิการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัราคาทุนและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) 
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9.20.4 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ เป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในความต้องการของตลาด ให้กิจการ 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัมูลค่ายุติธรรม ราคาทุน และก าไร (ขาดทุน) ที่ ยังไม่เกดิขึ้นจากการ 

ปรับมูลค่าเงินลงทุน 

9.20.5 ให้เปิดเผยข้อจ ากัดในการขายเงินลงทุน เช่น การน าเงินลงทุนไปใช้เป็นหลักประกัน เป็น

ต้น หากเงินลงทุนข้างต้นมีข้อจ ากดัดังกล่าว 
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บทท่ี 10 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

10.1 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ มีตัวตนที่ กิจการมีไว้เพื่ อใช้ประโยชน์ในการผลิต ใน

การจ าหน่ายสนิค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน ซึ่ งกจิการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า

หนึ่ งรอบระยะเวลารายงาน 

การรบัรูร้ายการ 

10.2 กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนเร่ิมแรกเพื่ อให้ได้มาหรือก่อสร้างรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุน 

ที่ เกิดขึ้นในภายหลังเมื่ อมีการซ่อมบ ารุง ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปล่ียนแทนส่วนประกอบของ 

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสนิทรัพย ์เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

10.2.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

รายการนั้น 

10.2.2 กจิการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

10.3 ตามปกติ ชิ้ นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือและรับรู้

ในงบก าไรขาดทุนเมื่ อน ามาใช้ อย่างไรกต็าม ชิ้ นส่วนอะไหล่ที่ ส าคัญและอุปกรณ์ที่ ส ารองไว้ใช้งานที่  

กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลารายงาน ให้ถือเป็นที่ ดิน อาคารและ 

อุปกรณ์ ส าหรับชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อมบ ารุงที่ ต้องใช้ร่วมกบัรายการที่ ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ กจิการต้องบันทกึชิ้นสว่นอะไหล่และอุปกรณ์นั้นเป็นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรก 

10.4 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เข้าเง่ือนไขการรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์ 

โดยใช้ราคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

10.5 ราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

10.5.1 ราคาซื้ อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้ อที่ เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า และจ านวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย 

10.5.2 ต้นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่ อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่

และ สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 
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10.5.3 ต้นทุนที่ ประมาณที่ ดีที่ สดุส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ตั้งของสนิทรัพย์ 

ซึ่ งเป็นภาระผูกพันของกจิการที่ เกดิขึ้นเมื่ อกจิการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้

สนิทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ ง 

การวดัมูลค่าของราคาทุน 

10.6 กิจการอาจได้รับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ น าไปแลกเปล่ียนเว้นแต่กรณีที่ มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม

ได้อย่างน่าเชื่ อถือได้ กิจการต้องบันทกึสินทรัพย์ที่ ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วยมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพยท์ี่ น าไปแลกเปลี่ ยน 

10.7 ในการครอบครองอาคารชุดหรือสินทรัพย์อื่ นที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสถานการณ์ที่ กิจการได้สิทธิ

ในการครอบครองและใช้ประโยชน์เฉพาะพื้ นที่ ของอาคารชุดหน่วยนั้น และทรัพย์สินส่วนกลางที่ มี 

สิทธิในการใช้ร่วมกันกับเจ้าของอาคารชุดหน่วยอื่ น ให้กิจการรับรู้ ต้นทุนทั้งหมดของการได้มาซึ่ ง

อาคารชุดหรือสินทรัพย์อื่ นที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้เป็นรายการอาคารและอุปกรณ์ที่ ได้มาเป็น

หน่วยเดียวกนั 

10.8 กิจการต้องปันส่วนรายจ่ายที่ เกิดขึ้นให้กับรายการสินทรัพย์ทุกรายการที่ รวมอยู่ในรายจ่ายนั้น และ 

บันทึกรายการแต่ละรายการเป็นสินทรัพย์แยกจากกัน หากสินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการใช้

ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือให้ประโยชน์ต่อกจิการในรูปแบบที่ ต่างกันอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่ งท าให้กิจการ 

ต้องใช้วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาและอัตราที่ ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กิจการจ าเป็นต้องแยกบันทกึ 

อาคารออกจากลิฟทห์รือบันไดเลื่ อน และแยกบันทกึอาคารออกจากที่ ดิน เป็นต้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

10.9  ภายใต้เกณฑ์การรับรู้ รายการตามย่อหน้าที่  10.2 กิจการต้องไม่รับรู้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง 

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าเป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ 

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นหากรายจ่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ อเป็น “ค่าซ่อมแซมและ 

บ ารุงรักษา” รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน 

งบก าไรขาดทุนเมื่ อเกดิขึ้น 

10.10 กิจการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่ ก าหนด กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของ

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปตาม 
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เกณฑ์การรับรู้ รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้ นส่วนที่ ถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ 

การตัดรายการที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  

10.11 กิจการอาจจ าเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อค้นหา

ข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นโดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนชิ้ นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่ อให้รายการที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่ อง กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้นจากการ 

ตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและ 

อุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทน หากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการตามย่อหน้าที่  10.2 

กจิการต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่ คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ในคร้ังก่อน 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

10.12  กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ ทั้งนี้ กิจการต้องใช้

นโยบายการบัญชีเดียวกนัส าหรับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั 

 วิธีราคาทุน 

10.13 ภายหลังจากการรับรู้ รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดงรายการที่ ดิน 

อาคารและ อุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

วิธีการตีราคาใหม่ 

10.14 ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ ตีใหม่ ราคา

ที่ ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการลดลง

ของมูลค่าที่ เกิดขึ้นในภายหลัง (ถ้ามี) โดยกิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างสม ่าเสมอ เพื่ อให้

มั่นใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมี

สาระส าคัญ 

10.15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุน (แต่ไม่ได้บังคับ) ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอสิระซึ่ งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ

และประสบการณ์ในทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องในการประเมินราคาของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว 

10.16 ความถี่ ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่ มีการตีราคาใหม่นั้น ในกรณีที่ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เคยมีการตีราคาใหม่  

ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหนึ่ ง 

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้กิจการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรกต็าม การตีราคา
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บ่อยคร้ังไม่จ าเป็นส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

นัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าวการตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี ถือว่าเพียงพอ 

10.17 เมื่ อมีการตีราคารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็น

ราคาที่ ตีใหม่ โดย ณ วันที่ ตีราคาใหม่ กจิการต้องถือปฏบิัติตามข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

10.17.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมในลักษณะที่ สม ่ า เสมอกับ  

การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า

เสื่ อมราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็น

สัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันที่ ตีราคาใหม่จะ

ถูกปรับปรุงให้เท่ากบัผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และมูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์หลังจากรับรู้ ค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า หรือ 

10.17.2 น าค่าเสื่ อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์  

 จ านวนเงินที่ เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่ อมราคาสะสมให้ถือเป็น  

ส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีที่ เพิ่ มขึ้ นหรือลดลงที่ จะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  10.20 

และ 10.21 

10.18 หากกิจการเลือกตีราคาที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่ งใหม่ กิจการต้องใช้วิธีการตี

ราคาใหม่กบัรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั 

10.19 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน  

ทั้งนี้ เพื่ อมิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่ อมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่ แสดง

อยู่ในงบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจทยอยตี

ราคาสินทรัพย์ที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้ น

ภายในระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 

10.20 หากการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั้นเพิ่ มข้ึน กจิการต้องรับรู้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่ เพิ่ มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง (หรือรายการก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หากกจิการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกนิทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับรู้ ส่วนเพิ่ มจากการตีราคาใหม่นี้ ใน 

งบก าไรขาดทุนไม่เกนิจ านวนที่ ตีราคาสนิทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

10.21  หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง กิจการต้องรับรู้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่ ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุ น อย่างไรก็ตาม กิจการต้อง 

น าส่วนที่ ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ ในส่วนของเจ้าของโดยตรง (หรือรายการก าไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จอื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  ในจ านวนที่ ไม่เกินยอดคงเหลือ 

ด้านเครดิตที่ มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์” ของสนิทรัพย์รายการเดียวกนันั้น 

10.22 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  ที่ รวมอยู่ใน 

ส่วนของเจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้น โดยอาจจะโอนส่วนเกิน

ทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่ อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่ กิจการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน

ไปยังก าไรสะสม ในกรณีนี้ จ านวนของส่วนเกินทุนที่ โอนไปยังก าไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่า

เสื่ อมราคาที่ ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ ตีราคาใหม่กบัค่าเสื่ อมราคาที่ ค านวณจากราคา

ทุนเดิมของสนิทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ต้องโอนผ่านโดยตรงไปยังก าไร

สะสม 

10.23 หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได  ้กิจการต้องรับรู้

รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ ส าหรับรายการที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์โดยปฏบิัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวอย่างสม า่เสมอ 

ค่าเสือ่มราคา 

10.24 กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนที่ มี

นัยส าคัญแยกต่างหากจากกนั 

10.25 มูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ต้องปันส่วนเป็นค่าเสื่ อมราคาอย่างมีระบบตลอด 

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาต้องสะท้อนถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่  

กิจการได้รับจากการใช้สินทรัพย์ ค่าเสื่ อมราคาที่ เกิดขึ้นแต่ละงวดต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่า

เสื่ อมราคาที่ ต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชนิดอื่ น กิจการต้องไม่คิดค่าเสื่ อมราคา

ส าหรับสนิทรัพยท์ี่ มีอายุให้ประโยชน์ไม่จ ากดั เช่น ที่ ดิน เป็นต้น 

จ านวนท่ีคิดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

10.26 กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 

ของสนิทรัพย ์

10.27 จ านวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นราคาทุนของสินทรัพย์หลังจากหักมูลค่าคงเหลือ หรือ

ราคาที่ ตีใหม่หลังจากหักมูลค่าคงเหลือ  

10.28 มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินที่ กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

หลังจากหักต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมีอายุและสภาพ

ที่ คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์ 
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10.29 กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ หากกิจการ 

คาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณไว้อย่างมี

สาระส าคัญ กจิการต้องค านวณค่าเสื่ อมราคาใหม่โดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป 

10.30 การคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่ อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน เช่น เมื่ อสินทรัพย์อยู่ใน 

สถานที่ และสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่ อมราคาจะ

สิ้นสุดเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีหรือเมื่ อได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

10.31 ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย ์กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

10.31.1 ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือผลผลิต

ที่ คาดว่าจะได้จากสนิทรัพยน์ั้น 

10.31.2 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น 

จ านวนผลัดในการใช้และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้งการดูแลและบ ารุงรักษา 

สนิทรัพย์ในขณะที่ หยุดใช้งานสนิทรัพย ์

10.31.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ ซึ่ งเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการ

ปรับปรุง การผลิต หรือเกดิจากการเปลี่ ยนแปลงความต้องการในสนิค้าหรือบริการ ซึ่ งเป็น

ผลผลิต จากสนิทรัพย์นั้น 

10.31.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากดัอื่ นที่ คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุด

อายุของสญัญาเช่าที่ เกี่ ยวข้อง 

10.32 ที่ ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่ แยกจากกันได้และบันทกึแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน  ที่ ดินจะ

มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่ อมราคา ยกเว้นในบางกรณี  เช่น เหมืองแร่ที่  

ท าบนผิวดิน หรือพื้ นที่ ที่ ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ จ ากัดจึงเป็นสินทรัพย์ที่  

เสื่ อมสภาพได้ การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าที่ ดินซึ่ งเป็นที่ ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่อการก าหนดจ านวน

ที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของอาคาร 

10.33 หากกิจการรวมต้นทุนส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ตั้งของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่ ง

ของต้นทุนที่ ดิน กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากต้นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่ อม

ราคาในลักษณะที่ สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่ จะได้รับจากที่ ดินดังกล่าว  

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

10.34 กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่ สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย ์
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10.35  กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะ

รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ ยนแปลงไปอย่าง

มีสาระส าคัญ กจิการต้องเปล่ียนวิธกีารคิดค่าเสื่ อมราคา เพื่ อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิที่ เปลี่ ยนแปลงไปโดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป 

10.36 วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต เป็น

ต้น วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่ อมราคามีจ านวนคงที่ ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หาก

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่เปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่ อมราคาลดลง

ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย ์วิธจี านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่ อมราคาขึ้นอยู่กบัประโยชน์

หรือผลผลิตที่ คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย ์

การคิดค่าเสื่ อมราคาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของมูลค่าตามบัญชีภายหลังค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของ

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ ก าหนดมูลค่าของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่นั้น 

การลดลงของมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

10.37  ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้ ว่ารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดง

ให้เห็นว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือช ารุดเสียหาย มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับลักษณะที่

กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซึ่ งส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือคาดว่าจะ

เกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการที่ สินทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไป การเกิดภาวะซบเซาของ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า

ภาวะดังกล่าวจะหมดไปเมื่ อไร เป็นต้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ในงบก าไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่ อถือโดยที่

ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป (ไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ) และราคา

ขายหักด้วยต้นทุนในการขายรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ต า่กว่ามูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ในกรณีที่ ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ ข้างต้นอกีต่อไป กจิการสามารถบันทกึกลับรายการ

ผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

10.38 ในการประมาณผลขาดทุนตามย่อหน้าที่  10.37 กิจการสามารถพิจารณามูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ (ตามวิธีค านวณที่ ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์) 

แทนประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายได้ หากสามารถประมาณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

ได้อย่างน่าเชื่ อถือ  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 
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10.39 กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย หากกจิการมีวัตถุประสงค์

ที่ จะถือไว้เพื่ อขายโดยพิจารณาจากการที่ มูลค่าตามบัญชีที่ จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่ 

มาจากการใช้สนิทรัพย์นั้น 

10.40 เมื่ อกจิการจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย ให้กจิการปฏบิัติดังนี้  

10.40.1 วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย ด้วยจ านวนที่ ต ่า

กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและราคาที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิจากต้นทุนในการขายและรับรู้

ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆ ไปของ

สินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนทนัท ีเพื่ อให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากบัราคาที่ คาดว่าจะขายได้

สทุธจิากต้นทุนในการขาย 

10.40.2 กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพิ่ มขึ้ นในภายหลังของราคาที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิจาก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าสะสมที่ เคยรับรู้ก่อนหน้านี้  

10.40.3 กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่ อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์นั้นระหว่างที่

สนิทรัพย์นั้นถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย 

10.40.4 เมื่ อกิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ที่ เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน 

เมื่ อกจิการตัดรายการสนิทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

10.40.5 กจิการต้องแยกแสดงการจัดประเภทของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายในงบแสดง

ฐานะการเงินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน โดยให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  4.8 

ของบทที่  4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

การตดัรายการ 

10.41 กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่ อเป็นไป

ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

10.41.1 กจิการจ าหน่ายสนิทรัพย ์

10.41.2 กจิการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้สนิทรัพย์หรือจากการ 

จ าหน่ายสนิทรัพย์ 

10.42 มูลค่าตามบัญชี คือ จ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ รับรู้หลังจากหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการ

ลดลงของมูลค่า 

10.43 ในกรณีที่ กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่ อ

กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ที่ เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ในงบก าไรขาดทุนเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี โดยผลก าไร 
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(ขาดทุน) ที่ เกิดจากการตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุทธิที่

ได้รับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั้น 

10.44 ในกรณีที่ กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่ อ

กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือจากการจ าหน่าย

สนิทรัพย ์กจิการต้องรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ที่ เกดิขึ้นจากการตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบ

ก าไรขาดทุนเมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยผลก าไร (ขาดทุน) ที่ เกิดจากการตัด

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

10.45 กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ทุกข้อในงบการเงินส าหรับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท 

10.45.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ ใช้ก าหนดมูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสินทรัพย์ 

และค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

10.45.2 วิธกีารคิดค่าเสื่ อมราคา 

10.45.3 อายุการใช้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่ อมราคาที่ ใช้ 

10.45.4 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสินทรัพย์ และค่าเผื่ อ 

การลดมูลค่า ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และรายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชี

ระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่ แสดงถึง 

10.45.4.1 มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ เพิ่ มข้ึน 

10.45.4.2 มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย 

10.45.4.3 ค่าเสื่ อมราคา 

10.45.4.4 ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและการกลับรายการผลขาดทุนที่ รับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุน (ถ้ามี) 

10.45.4.5 การเปลี่ ยนแปลงอื่ น 

10.46 กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ทุกรายการในงบการเงินด้วย 

10.46.1 ข้อบ่งชี้ ว่ารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร  

10.46.2 จ านวนและข้อจ ากดัในกรรมสทิธิ์ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ ใช้เป็นหลักประกนัหนี้สนิ 

10.46.3 จ านวนเงินภาระผูกพันตามสญัญาที่ ตกลงไว้เพื่ อให้ได้มาซึ่ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10.47  ในกรณีที่ กิจการเลือกนโยบายการบัญชีด้วยวิธีการตีราคาใหม่ กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้

เพิ่ มเติม 

10.47.1 วันที่ มีการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 
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10.47.2 ข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้ประเมินราคาอสิระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ หากกรณีที่ ไม่ได้ใช้

ผู้ประเมินราคาอสิระ กจิการต้องบอกถึงวิธกีารประมาณการของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 

10.47.3 ส าหรับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผยมูลค่าตาม

บัญชีที่ ควรจะรับรู้หากสนิทรัพย์นั้นแสดงโดยใช้วิธรีาคาทุน 

10.47.4 การเพิ่ มขึ้ นหรือลดลงของสินทรัพย์ซึ่ งเป็นผลจากการตีราคาใหมที่ รับรู้ ไปยังส่วนของ

เจ้าของโดยตรง (หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็) และจากการรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าไป

ยังงบก าไรขาดทุน และ 

10.47.5 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่ งกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ

ส่วนเกนิทุนดังกล่าวในระหว่างงวด และข้อจ ากดัในการจ่ายส่วนเกนิทุนนั้นให้กบัผู้ถือหุ้น 
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บทท่ี 11 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

11.1 สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน หมายถึง สนิทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินที่ สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ 

ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร 

สมัปทาน และฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น 

11.2 สนิทรัพยส์ามารถระบุได้กต่็อเมื่ อ 

11.2.1 สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย 

โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เป็นสินทรัพย์

หรือหนี้สนิที่ สามารถระบุได้ โดยไม่ค านึงว่ากจิการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

11.2.2 ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ นๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะ 

สามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่ นๆ 

การรบัรูร้ายการ 

11.3  กจิการรับรู้สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่ อเข้าเกณฑท์ุกข้อต่อไปนี้  

11.3.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ จะเกิด

จากสนิทรัพย์นั้น 

11.3.2 ราคาทุนของสนิทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

11.4 กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็นที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน โดยใช้ข้อสมมติที่ สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ข้อสมมติดังกล่าวต้องแสดงให้

เห็นถึงการประมาณที่ ดีที่ สุดของฝ่ายบริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้ นตลอดช่วงอายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

11.5 ในบางกรณี กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพื่ อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต แต่ไม่สามารถ

รับรู้ รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่ นได้ ตัวอย่างของรายจ่ายที่ ต้องรับรู้ เป็น

ค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้นรวมถึงรายการต่อไปนี้  

11.5.1 รายจ่ายเกี่ ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน เช่น ค่าที่ ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายด้าน 

เลขานุการ ที่ เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือ

ธุรกิจใหม่ หรือรายจ่ายส าหรับเร่ิมการด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

กรรมวิธใีหม่ 

11.5.2 รายจ่ายในกจิกรรมการอบรมบุคลากรต่าง ๆ 

11.5.3 รายจ่ายในกจิกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
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11.5.4 รายจ่ายในการย้ายสถานที่ หรือรายจ่ายในการจัดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่  

หรือจัดองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

การวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรก 

11.6 กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนเมื่ อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหาก 

11.7 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

11.7.1 ราคาซื้ อรวมภาษีน าเข้าและภาษีซื้ อที่ เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จ านวน ที่ ได้รับคืนจากผู้ขาย 

11.7.2 ต้นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่ อให้พร้อมที่ จะใช้ประโยชน์ได้

ตามความประสงค์ 

11.8 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

11.8.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานที่ เกิดขึ้ นโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน 

11.8.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการท าให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

11.8.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

11.9 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ ไม่ถือเป็นสว่นหนึ่ งของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

11.9.1 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย) 

11.9.2 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ

ฝึกอบรมพนักงาน) 

11.9.3 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการแลกเปลีย่น 

11.10 กิจการอาจได้รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงิน

หรือแลกเปล่ียนกบัทั้งรายการสนิทรัพย์ที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กจิการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่ มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม

ได้อย่างน่าเชื่ อถือได้ กจิการต้องบันทกึสินทรัพย์ไม่มีตวตนที่ ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วยมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพยท์ี่ น าไปแลกเปลี่ ยน 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายใน 

11.11 กิจการต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ให้รับรู้ รายการ

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้ น เว้นแต่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายใน

ดังกล่าวเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการ 

11.12 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้ นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการหรือไม่ กิจการต้อง 

แยกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

11.12.1 ขั้นตอนการวิจัย 

11.12.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

การวิจัย หมายถึง การส ารวจตรวจสอบที่ วางแผนและริเร่ิมเพื่ อให้ได้มาซึ่ งความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค 

การพัฒนา หมายถึง การน าผลของการวิจัยหรือความรู้ อื่ นมาใช้ในแผนงานหรือการออกแบบเพื่ อ 

ผลิตสิ่ งใหม่หรือสิ่ งที่ ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นส าคัญก่อนที่ จะเร่ิมผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าสิ่ งนั้น 

จะเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

11.13 หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายในของ 

กิจการที่ ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่  

เกดิในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น 

ขั้นตอนการวิจัย 

11.14 กิจการต้องไม่รับรู้ รายจ่ายที่ เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายในเป็น

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือรายจ่ายนั้นเกดิขึ้น 

11.15 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้  

11.15.1 กจิกรรมซ่ึงมุ่งที่ จะให้ได้มาซึ่ งความรู้ใหม่ 

11.15.2 การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพื่ อน าผลการวิจัยหรือความรู้ อื่ น

มาประยุกต์หรือปฏบิัติ 

11.15.3 การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

11.15.4 สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่ เป็นไปได้ 

ส าหรับนวัตกรรมหรือสิ่ งที่ ดีขึ้ นกว่าเดิม ไม่ว่าสิ่ งนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ชิ้ นส่วน ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ 

ขั้นตอนการพฒันา 
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11.16  กิจการจะรับรู้ รายจ่ายที่ เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในเป็น

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่ อกจิการสามารถแสดงว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

11.16.1 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่ กจิการจะท าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสรจ็สมบูรณ์เพื่ อน ามาใช้

ประโยชน์หรือขายได้ 

11.16.2 กิจการมีความตั้งใจที่ จะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสรจ็สมบูรณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรือ

ขาย 

11.16.3 กจิการมีความสามารถที่ จะน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

11.16.4 กจิการสามารถแสดงให้เหน็ถึงวิธีที่ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต เหนืออื่ นใดกิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสิ่ งที่ จะ

เกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหากกิจการน าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนไปใช้เป็นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ จะได้รับจาก

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น 

11.16.5 กจิการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่ นได้เพียง 

พอที่ จะน ามาใช้เพื่ อท าให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาใช้

ประโยชน์หรือน ามาขายได้ 

11.16.6 กจิการมีความสามารถที่ จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้น 

ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

11.17 ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ สินทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่ ก้าวหน้ามากกว่า 

ขั้นตอนการวิจัย 

11.18 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

11.18.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจ าลองในระหว่างขั้นตอนก่อน

การผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้ 

11.18.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ ์และเบ้าที่ เกี่ ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

11.18.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง ซึ่ งไม่ใช่ขนาดที่ จะ

สามารถ ท าการผลิตในเชิงพาณิชยได้ 

11.18.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ส าหรับทางเลือกที่ ได้คัดเลือกแล้ว ส าหรับ 

วัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

11.19 ตัวอย่างที่ แสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่ จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เสร็จสมบูรณ์ หรือท าให้กิจการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 
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แผนงานธุรกิจที่ แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่ นที่ จ าเป็น และกิจการมี

ความสามารถที่ จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึง

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่ แสดงถึงเจตจ านงที่ จะให้ เงิน

สนับสนุนโครงการจากผู้ให้กู้ 

11.20 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในได้ 

อย่างน่าเชื่ อถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่ นที่ เกิดขึ้นเพื่ อปกป้องลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาต 

หรือรายจ่ายที่ เกดิขึ้นเพื่ อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

11.21 รายจ่ายส าหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่ อสิ่ งพิมพ์ รายชื่ อลูกค้า และรายการอื่ นที่ โดยเนื้อหาแล้ว

คล้ายคลึงกัน ซึ่ งกิจการก่อให้เกิดขึ้นภายในเป็นรายจ่ายที่ ไม่สามารถแยกจากต้นทุนในการพัฒนา 

ธุรกจิโดยรวม ดังนั้น กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่เกิดข้ึนภายใน 

11.22 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้ นภายใน คือ ผลรวมของรายจ่ายที่ เกิดขึ้ นนับตั้ งแต่วันที่

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการเป็นครั้งแรก 

11.23  กิจการต้องไม่รับรู้ รายจ่ายเกี่ ยวกับรายการไม่มีตัวตนที่ ได้รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมา 

เป็นสว่นหนึ่ งของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง 

11.24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงทุกรายการ 

ที่ จ าเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่ อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ประสงค์ของผู้บริหาร ตัวอย่างของต้นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้แก่ 

11.24.1 ต้นทุนส าหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11.24.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11.24.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสทิธิตามกฎหมาย 

11.24.4 ค่าตัดจ าหน่ายของสทิธบิัตรและใบอนุญาตที่ ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11.25 ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นสว่นประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกดิขึ้นภายใน 

11.25.1 รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่ น เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ ยวข้อง 

โดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพยใ์ห้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

11.25.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่ สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรกที่ เกิดขึ้น

ก่อนที่ สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชนได้ตามแผนที่ วางไว้ 

11.25.3 รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพื่ อน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
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11.26 กิจการต้องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

11.27 ภายหลังจากการรับรู้ รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถวัด 

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า

ยุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

11.28 ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้ ว่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ ท าให้สทิธิใน

สินทรัพย์ลดลง เป็นต้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในงบก าไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้อย่างน่าเชื่ อถือ

โดยที่ ไม่มีต้นทุนสงูมากจนเกนิไป (ไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาที่ ประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญพิเศษ) และราคา

ขายดังกล่าวมีจ านวนเงินต า่กว่ามูลค่าตามบัญชีของรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ในกรณีที่ ไม่ปรากฏว่า

มีข้อบ่งชี้ ข้างต้นอกีต่อไป กจิการสามารถบันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

อายุการใชป้ระโยชน ์

11.29 กิจการต้องประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะก าหนดอายุได้หรือไม่ และหาก

สามารถก าหนดได้ อายุการใช้ประโยชน์จะก าหนดจากระยะเวลาหรือจ านวนการผลิตหรือหน่วยวัด

อื่ นๆ ที่ คล้ายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ ไม่ทราบ

แน่นอนกต่็อเมื่ อจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ไม่พบข้อจ ากัดที่ สามารถคาดได้เกี่ ยวกับ 

ระยะเวลาที่ สนิทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดสุทธทิี่ กจิการจะได้รับ 

11.30 อายุการใช้ประโยชน์ที่ ไม่ทราบแน่นอนมิได้หมายถึงไม่มีที่ สิ้นสดุ อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่ อด ารงให้

สินทรัพย์มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ ได้มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่ มีการประมาณอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่ งมั่นของกิจการ เพื่ อให้บรรลุถึง 

ระดับดังกล่าว แม้ว่าอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไม่ทราบ

แน่นอน แต่ตามปกติแล้วต้องมีวันสิ้นสุดความไม่แน่นอนอาจเป็นเหตุให้กิจการประมาณอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็น

เหตุผลที่ กิจการจะสามารถน ามาอ้างเพื่ อก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้น 

กว่าความเป็นจริงจนไม่สมเหตุสมผล 

11.31 อายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกดิจากการท าสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น จะต้อง 

ไม่เกนิอายุสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาที่ กจิการคาด 

ว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์นั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาที่ จ ากัดแต่
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สามารถต่ออายุได้ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ ต่ออายุใหม่

เฉพาะกรณีที่ มีหลักฐานสนับสนุนได้ว่ากจิการไม่มีต้นทุนที่ เป็นสาระส าคัญจากการต่ออายุดังกล่าว 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

11.32 กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่ คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องเร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่ อสินทรัพย์นั้น 

พร้อมที่ ให้ประโยชน์ได้ วิธีการตัดจ าหน่ายที่ ใช้ต้องสะท้อนถึงรูปแบบที่ กิจการคาดว่าจะได้ใช้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการ

ต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร

ขาดทุน 

11.33 วิธีการตัดจ าหน่ายที่ ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่ คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามเกณฑ์ที่

เป็นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์นั้นมีหลายวิธ ีวิธดัีงกล่าวรวมถึงวิธีเส้นตรง วิธยีอด

คงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต กิจการต้องเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายตามรูปแบบที่ คาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องใช้วิธกีารตัดจ าหน่ายนั้นอย่างสมํ่าเสมอใน

ทุกงวด นอกจากว่ารูปแบบที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรัพย์นั้นจะเปล่ียนแปลงไป 

11.34 ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนให้กิจการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ ทราบได้แน่นอนนั้น ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ไม่

ทราบได้แน่นอนให้กจิการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ไม่เกนิ 10 ปี  

มูลค่าคงเหลือ 

11.35 กจิการต้องก าหนดมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เป็นศูนย ์เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อก าหนด

ข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

11.35.1 บุคคลที่ สามให้สัญญาว่าจะซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่ อสินทรัพย์นั้นสิ้ นสุดอายุการใช้

ประโยชน์ 

11.35.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

11.35.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดได้โดยอ้างอิงกับราคาที่ ได้จากตลาดซื้ อขาย

คล่อง 

11.35.2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ตลาดซื้ อขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมื่ ออายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพยส์ิ้นสดุลง 

11.36 ในกรณีที่ กิจการต้องก าหนดมูลค่าคงเหลือตามข้อยกเว้นในย่อหน้าที่  11.35 ให้กิจการประมาณ

มูลค่า คงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
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ตัวตน โดยใช้ราคาขายที่ มีอยู่ ณ วันที่ มีการประมาณส าหรับการขายสนิทรัพย์ที่ คล้ายคลึงกนัที่ อายุการ

ใช้ประโยชน์ก าลังจะสิ้นสดุลง ณ วันที่ ประมาณการนั้น 

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่าย วิธีการตดัจ าหน่ายและมูลค่าคงเหลือ 

11.37 กิจการควรทบทวนวิธีการตัดจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะการได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ กิจการต้องเปล่ียนวิธกีาร

ตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป 

11.38 กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่าง 

สม ่าเสมอ หากกิจการคาดว่ามูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

แตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณไว้อย่างมีสาระส าคัญ กิจการต้องค านวณค่าตัดจ าหน่ายใหม่โดยใช้วิธี

เปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป 

การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย 

11.39 กจิการต้องตัดบัญชีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี เมื่ อ 

11.39.1 กจิการจ าหน่ายสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน หรือ 

11.39.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรัพย์นั้นมาใช้

ประโยชน์หรือจ าหน่าย 

11.40 กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ ได้รับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ามี) กบั

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นเป็นก าไร (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุนทนัททีี่ เกดิขึ้น 

11.41 กิจการต้องตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อไปแม้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอีก

ต่อไป จนกว่ากิจการจะตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเต็มจ านวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์

ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายและปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายตามย่อหน้าที่  10.39 ถึง 10.40 

การเปิดเผยขอ้มูล 

11.42 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 

11.42.1 อายุการใช้ประโยชน์หรืออตัราการตัดจ าหน่ายของสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

11.42.2 วิธกีารตัดจ าหน่ายส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11.42.3 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่ อการลดมูลค่า 

(ถ้ามี) 
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11.42.4 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด ที่

แสดงถึงรายการต่อไปนี้  

11.42.4.1 จ านวนเงินของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เพิ่ มข้ึน 

11.42.4.2 ค่าตัดจ าหน่ายที่ รับรู้ ในระหว่างงวด 

11.43 นอกจากนี้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

11.43.1 มูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่ เหลืออยู่ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละ

รายการที่ มีสาระส าคัญต่องบการเงินของกจิการ 

11.43.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีข้อจ ากัดในการใช้ และมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ น าไปวางเป็นประกนัหนี้สนิไว้ 

11.43.3 จ านวนเงินที่ กจิการผูกมัดตามสญัญาว่าจะซื้อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11.43.4 ข้อบ่งชี้ ว่ารายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร 
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บทท่ี 12 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

12.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร 

(ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ ดินและอาคาร) ที่ ถือครองโดยเจ้าของหรือโดยผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่า

เงินทุน เพื่ อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่ มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง

อย่าง ทั้งนี้  ไม่ได้มีไว้เพื่ อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ 

กจิการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ 

12.2 กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนไว้เพื่ อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่ มขึ้น 

ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนจึงก่อให้เกิดกระแส 

เงินสดที่ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอสิระจากสนิทรัพย์ประเภทอื่ นๆ ของกจิการ 

12.3 ตัวอย่างของอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมีดังต่อไปนี้  

12.3.1 ที่ ดินที่ กิจการถือครองไว้เพื่ อหวังก าไรจากการเพิ่ มมูลค่าของที่ ดินนั้นในระยะยาว มากกว่า 

ถือครองไว้เพื่ อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ 

12.3.2 ที่ ดินที่ กิจการถือครองไว้โดยที่ ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ถ้า

กิจการยังมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์มีไว้ใช้งาน หรือเพื่ อขายในระยะสั้น

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ถือว่าที่ ดินนั้นถือไว้เพื่ อหา

ประโยชน์จากการเพิ่ มมูลค่าของที่ ดิน 

12.3.3 อาคารที่ กิจการเป็นเจ้าของ หรืออาคารที่ กิจการครอบครองภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน และ 

ให้เช่าต่อด้วยสญัญาเช่าด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหนึ่ งสญัญาหรือมากกว่าหนึ่ งสญัญา 

12.3.4 อาคารที่ ยังไม่มีผู้ เช่า ซึ่ งกิจการถือครองเพื่ อให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ไม่ว่าจะ 

เป็นหนึ่ งสญัญาหรือมากกว่าหนึ่ งสญัญาเช่า 

12.3.5 อสังหาริมทรัพย์ที่ อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนา เพื่ อใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการ 

ลงทุนในอนาคต 

12.4  ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ดังนั้น จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

12.4.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ กิจการมีไว้เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู่ใน

ขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่ อขาย ตัวอย่างเช่น อสงัหาริมทรัพย์ที่ กจิการได้มาเพื่ อจะ

จ าหน่ายในอนาคตอนัใกล้ หรือเพื่ อน ามาพัฒนาและขายต่อ 

12.4.2 อสงัหาริมทรัพย์ที่ อยู่ในระหว่างการก่อสราง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่ น 
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12.4.3 อสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์ที่ กจิการถือครองเพื่ อใช้ภายในกิจการ

ในอนาคต อสังหาริมทรัพย์ที่ กิจการถือครองเพื่ อการพัฒนาในอนาคตและน ามาใช้ภายใน 

กิจการในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ ใช้ประโยชน์โดยพนักงานไม่ว่าพนักงานจะจ่ายค่า

เช่าในอตัราตลาดหรือไม่กต็าม และอสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งานรอการจ าหน่าย 

12.4.4 อสงัหาริมทรัพย์ที่ ให้กจิการอื่ นเช่าภายใต้สญัญาเช่าเงินทุน 

12.5 อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้วยส่วนที่ กิจการถือไว้เพื่ อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก 

การเพิ่ มมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่ กิจการถือครองเพื่ อใช้ในการผลิตสินค้าหรือการจัดหาสินค้า 

หรือการให้บริการ หรือเพื่ อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ถ้าแต่ละส่วนสามารถแยกขายหรือแยก 

ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน กิจการต้องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถแยกส่วน

ขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนได้ต่อเมื่ อสัดส่วนของ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ กิจการถือไว้เพื่ อใช้ในการผลิตสินค้าหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือเพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการบริหารงานนั้นไม่มีนัยส าคัญ 

12.6 ในบางกรณี กิจการให้บริการเสริมอื่ นๆ แก่ผู้ครอบครองสินทรัพย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท 

อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนได้หากบริการเสริมนั้นเป็นส่วนประกอบที่ ไม่มี

นัยส าคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย่างเช่น การที่ เจ้าของอาคารส านักงานจัดให้มียามรักษาความ

ปลอดภัยและการบริการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้ เช่าที่ ใช้อาคารส านักงานนั้น ในกรณีอื่ นๆ ซึ่ งการบริการที่

ให้ถือเป็นส่วนที่ มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม   

บริการต่างๆ ที่ ให้กบัแขกที่ เข้าพักถือเป็นองค์ประกอบที่ มีนัยส าคัญของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น 

โรงแรมที่ บริหารโดยเจ้าของถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งานไม่ใช่อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

12.7 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

หรือไม่ กจิการต้องก าหนดหลักเกณฑเ์พื่ อช่วยในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างสม า่เสมอ โดยให้สอดคล้อง

กับค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน และแนวทางที่ ก าหนดไว้ กิจการต้องเปิดเผย

หลักเกณฑด์ังกล่าวเมื่ อการจัดประเภทของสนิทรัพย์นั้นท าได้ยาก 

การรบัรูร้ายการ 

12.8  กจิการต้องรับรู้อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนเป็นสนิทรัพย์ เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

12.8.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

12.8.2 สามารถวัดราคาทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนได้อย่างน่าเชื่ อถือ 
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12.9 กิจการต้องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ณ เวลาที่ ต้นทุนเกิดขึ้ น ต้นทุน

ดังกล่าวรวมถึงต้นทุนที่ เกิดขึ้ นเมื่ อเร่ิมแรกที่ ท าให้กิจการได้อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนมา และ 

ต้นทุนที่ เกดิขึ้นภายหลังเพื่ อต่อเติม เปลี่ ยนแทน (บางส่วน) หรือให้บริการแก่อสงัหาริมทรัพย ์

12.10 หากชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนได้มาโดยการเปล่ียนแทนและเป็นไปตามเง่ือนไขการ 

รับรู้รายการ กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนของการเปลี่ ยนแทนส่วนของอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนรวมอยู่

ในมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ ต้นทุนนั้นเกิดขึ้ น และต้องตัด

รายการชิ้นสว่นที่ ถูกเปล่ียนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้น 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

12.11 กิจการต้องวัดมูลค่าเมื่ อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่ งรวมถึงต้นทุนใน

การท ารายการ 

12.12 ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ ได้มาโดยการซื้ อ ประกอบด้วย ราคาซื้ อ และรายจ่าย

โดยตรงใดๆ ที่ เกี่ ยวกบัการจัดหาสนิทรัพย์ ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่ เกี่ ยวกบัการจัดหาสนิทรัพย์ 

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และต้นทุนใน

การท ารายการอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

12.13 ต้นทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้  

12.13.1 ต้นทุนก่อนการด าเนินงาน ยกเว้นรายจ่ายที่ จ าเป็นเพื่ อท าให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ใน

สภาพ พร้อมที่ จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

12.13.2 ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ เกิดขึ้ นก่อนที่ อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนจะมีผู้ เข้า

ครอบครองในระดับที่ วางแผนไว้ 

12.13.3 จ านวนสูญเสียที่ เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่ นๆ ที่ เกิดขึ้นในการ

ก่อสร้างหรือการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

12.14   กิจการอาจได้อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงิน หรือ

สินทรัพย์ซึ่ งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ เป็นตัวเงินและสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ น าไปแลกเปล่ียน 

เว้นแต่กรณีที่ มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือได้ กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ที่ ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วย

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพยท์ี่ น าไปแลกเปลี่ ยน 
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การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

12.15 กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม และต้องใช้นโยบาย

การบัญชีนั้นกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนทั้งหมดของกจิการ  

 วิธีราคาทุน 

12.16 ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่ อเ ร่ิมแรกแล้ว กิจการที่ เ ลือกใช้วิธีราคาทุนต้องแสดงรายการ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่ อการลงทุนนั้น ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า 

(ถ้ามี) ตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ในบทที่  10 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในเร่ืองวิธีราคาทุนและ

เร่ืองการลดลงของมูลค่าสนิทรัพย์ 

 วิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.17 ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่ อเร่ิมแรกแล้ว หากอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนนั้นสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนทั้งหมดด้วยมูลค่า

ยุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

12.18 กิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่ อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ เกดิขึ้น 

12.19 หากกิจการใช้วิธีวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้องใช้วิธี

มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะมีการจ าหน่าย (หรือเมื่ อมีการโอน) แม้ว่า

รายการในตลาดที่ เทยีบเคียงกนัได้จะเกดิขึ้นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้นกต็าม 

12.20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุน (แต่ไม่ได้บังคับ) ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนโดยใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซึ่ งมีคุณสมบัติทาง

วิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องและประสบการณ์ในการประเมินราคาในท าเลพื้ นที่ และในประเภทของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ เกี่ ยวข้อง 

การโอน 

12.21 การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนไปยังบัญชีอื่ นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่ นๆ มาเป็ น

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนจะท าได้กต่็อเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

โดยมีหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

12.21.1 เร่ิมมีการใช้งานอสงัหาริมทรัพย์ภายในกจิการเอง ท าให้มีการโอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อ

การลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน 
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12.21.2 เร่ิมมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีไว้เพื่ อขาย ท าให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการ 

ลงทุนไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 

12.21.3 สิ้นสดุการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกจิการเอง ท าให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่ มี 

ไว้ใช้งานไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

12.21.4 เร่ิมสัญญาเช่าแบบด าเนินงานกับกิจการอื่ น ท าให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็น 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

วิธีราคาทุน 

12.22 การโอนระหว่างอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน อสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งานกบัสนิค้าคงเหลือจะไม่ท า

ให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์นั้นเปล่ียนแปลงและจะไม่ท าให้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่

ใช้ในการวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเปลี่ ยนแปลง 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.23 ในการโอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ บันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ มีไว้

ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงการใช้งานเป็นราคาทุน

ของอสงัหาริมทรัพย์ที่ จะบันทกึตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์หรือบทที่  8 เร่ือง สินคา้

คงเหลือ 

12.24 หากอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งานได้เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนซึ่ งบันทกึด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กจิการต้องปฏบิัติตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ จนถึงวันที่ มีการเปลี่ ยนแปลง

การใช้งาน กิจการต้องปฏิบัติกับผลต่างที่ เกิดขึ้ น ณ วันนั้ น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

อสังหาริมทรัพย์ตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการเดียวกับ

การตีราคาใหม่ตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

12.25 กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน และรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าของสินทรัพย์จนถึงวันที่ อสังหาริมทรัพย์นั้นได้เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

กิจการต้องปฏิบัติต่อผลต่างที่ เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามบทที่  

10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นด้วยวิธีการเดียวกันกับการตี

ราคาใหม่ตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กล่าวคือ 

12.25.1 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลงให้รับรู้ ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก

สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึ้นและมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสนิทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ ลดลงต้องน าไปลดบัญชี “ส่วนเกนิทุนจากการตี

ราคาสนิทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของโดยตรง 

12.25.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เพิ่ มข้ึน ให้รับรู้ดังนี้  



ร่าง TFRS for NPAEs ปรบัปรุง 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

65 

 

12.25.2.1 หากมูลค่าตามบัญชีที่ เพิ่ มขึ้ นเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ เคยบันทึกไว้ จ านวนที่ เพิ่ มขึ้ นให้รับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุนส าหรับงวด จ านวนที่ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดต้องไม่เกนิกว่า

จ านวนที่ ท าให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ ควร

จะเป็น (สุทธิจากค่าเสื่ อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการ

ลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์มาก่อน 

12.25.2.2 ส่วนที่ เพิ่ มขึ้ นที่ คงเหลือจาก ย่อหน้าที่  12.25.2.1 ให้ รับรู้ โดยตรงใน 

“ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ หากมีการจ าหน่าย

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในเวลาต่อมา กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสม การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สนิทรัพย์จะต้องไม่ท าผ่านงบก าไรขาดทุน 

12.26 การโอนจากสนิค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ จะบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรม กจิการ

ต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ โอน กับมูลค่าตามบัญชีก่อนการ

โอนในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

12.27 เมื่ อกิจการเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ สร้างขึ้ นเอง ที่ จะ

บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วัน

เสรจ็สิ้น กบัมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

การจ าหน่าย 

12.28 กิจการต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่ อกิจการ

จ าหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตจากการจ าหน่ายอกี 

12.29 ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการเลิกใช้หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ต้องพิจารณา 

จากผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น และ

ต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ เลิกใช้หรือจ าหน่ายสนิทรัพย์นั้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

วิธีราคาทุนและวิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.30 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

12.30.1 กจิการใช้วิธรีาคาทุนหรือวิธมีูลค่ายุติธรรม 

12.30.2 จ านวนเงินที่ ได้รับรู้ ในงบก าไรขาดทุนส าหรับ 
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12.30.2.1 รายได้ค่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

12.30.2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง รวมทั้งค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาที่

เกดิจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่ อการลงทุนซึ่ งก่อให้เกดิรายได้ค่าเช่าส าหรับงวด 

12.30.2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่ เกิด

จาก อสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนซึ่ งไม่ได้กอ่ให้เกิดรายได้ค่าเช่าส าหรบงวด 

12.30.2.4 มูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที่ ลดลงระหว่างงวด (ถ้าม)ี 

12.30.3 ข้อจ ากดัและจ านวนเงินของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ มีข้อจ ากดั หรือการโอนรายได้

และเงินที่ ได้รับจากการจ าหน่ายที่ มีข้อจ ากดั 

12.30.4 ข้อตกลงที่ ส าคัญในการซื้อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนหรือในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือท าให้ดีขึ้น 

วิธีราคาทุน 

12.31 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  12.30 แล้ว ในกรณีที่ กิจการเลือกนโยบายการ

บัญชีด้วยวิธรีาคาทุน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

12.31.1 วิธกีารคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่ อมราคาที่ ใช้ 

12.31.2 ราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสม (รวมค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)) ณ 

วันต้นงวดและสิ้นงวด 

12.31.3 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ณ วันต้นงวด

กบั วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้  

12.31.3.1 ส่วนเพิ่ มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่ มที่ เกิดจากการได้มากับส่วนเพิ่ มที่

เกดิ จากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 

12.31.3.2 ค่าเสื่ อมราคา 

12.31.3.3 ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและการกลับรายการผลขาดทุนที่ รับรู้ ในงบก าไร

ขาดทุน (ถ้ามี) 

12.31.3.4 การโอนเข้าหรือออกจากรายการสินค้าคงเหลือหรือรายการที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

12.31.3.5 การเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

12.32 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  12.30 แล้ว ในกรณีที่ กิจการเลือกนโยบายการ

บัญชีด้วยวิธมีูลค่ายุติธรรม กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  
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12.32.1 แหล่งข้อมูลของมูลค่ายุติธรรมที่ กิจการใช้ รวมถึงข้อเทจ็จริงที่ ว่าผู้ประเมินราคาอิสระมี

ส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่  

12.32.2 ข้อมูลในการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ณ วัน

ต้นงวดกบัวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้  

12.32.2.1 ส่วนเพิ่ มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่ มที่ เกิดจากการได้มากับส่วนเพิ่ มที่

เกดิจากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 

12.32.2.2  สินทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่ อขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่

จ าหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่ อขายและการจ าหน่ายอื่ นๆ 

12.32.2.3   ผลก าไรหรือผลขาดทุนสทุธจิากการปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

12.32.2.4 การโอนไปหรือโอนจากรายการสินค้าคงเหลือหรือรายการที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

12.32.2.5 การเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ 
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บทท่ี 13 

ตน้ทุนการกูย้ืม 

13.1  ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้นจากการกู้ ยืมของกจิการ โดยต้นทุนการกู้ ยืม 

อาจรวมถึง ดอกเบี้ ยที่ เกิดจากการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกู้ ยืมระยะสั้นและระยะยาว 

รวมทั้งภาษีที่ เกี่ ยวข้องกับดอกเบี้ ยดังกล่าวที่ ผู้ กู้ ต้องรับภาระ จ านวนที่ ตัดบัญชีของส่วนลดหรือ

ส่วนเกินที่ เกี่ ยวกับการกู้ ยืมจ านวนที่ ตัดบัญชีของรายจ่ายที่ เกี่ ยวกับการจัดการกู้ ยืม และผลต่างจาก

อตัราแลกเปลี่ ยนที่ เกดิจากการกู้ ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่ น ามาปรับปรุงกบัต้นทุนของดอกเบี้ย 

13.2  ต้นทุนการกู้ ยืมต้องรับรู้ ตามวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริงหรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ แท้จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

13.3  สินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่ อให้

สามารถน าสนิทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย ตัวอย่างของสนิทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข ได้แก่ 

โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนและสินค้าที่ ต้องใช้ระยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมที่ จะขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ ไม่เข้าเง่ือนไข เช่น สินค้าที่ ท าการผลิตเป็น

ประจ า สนิค้าที่ ผลิตเป็นจ านวนมากโดยไม่มีข้ันตอนการผลิตซ า้ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นและสินทรัพย์ที่

อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงคห์รือพร้อมที่ จะขายทนัททีี่ ซื้อ 

การรบัรูร้ายการ 

13.4 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่

เข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น และกิจการต้องรับรู้ ต้นทุนการกู้ ยืมอื่ นเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดที่ ต้นทุนนั้นเกดิขึ้น 

13.5 ต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข จะ

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นได้กต่็อเมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ ยืมดังกล่าว

จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจ านวนต้นทุน

การกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีอนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

13.6 ต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขต้อง

เป็นต้นทุนที่ สามารถหลีกเล่ียงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข 

ดังนั้น เมื่ อกิจการกู้ ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข ต้นทุนการกู้ ยืมที่

เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพยน์ั้นต้องเป็นต้นทุนที่ สามารถระบุได้ 



ร่าง TFRS for NPAEs ปรบัปรุง 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

69 

 

13.7 ส าหรับเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะเพื่ อการจัดหาสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข จ านวนต้นทุนการกู้ ยืมที่ อนุญาตให้

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องเป็นต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วย 

รายได้ที่ เกดิจากการน าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว 

13.8 หากกิจการได้รับเงินกู้มาล่วงหน้าก่อนการเกิดขึ้นของรายจ่ายส าหรับสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข และน า

เงินกู้ ยืมที่ ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว จ านวนต้นทุนการกู้ ยืมที่ อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลารายงานนั้นต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกิดขึ้นหักด้วยรายได้จากการ

ลงทุนดังกล่าว 

13.9 ส าหรับเงินที่ กู้มาเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ามาใช้จัดหาสนิทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข จ านวนต้นทุนการ

กู้ ยืมที่ อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์นั้นด้วย

อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ซึ่ งได้แก่ อัตราถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของต้นทุนการกู้ ยืมที่

เกดิจากเงินกู้ที่ คงค้างในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จ านวนต้นทุนการ

กู้ ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ ยืมทั้งสิ้นที่ เกิดขึ้ นใน

งวดเดียวกนั 

การเริ่มตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

13.10 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขเมื่ อเข้าเกณฑ์ ทุก

ข้อดังต่อไปนี้  

13.10.1 รายจ่ายเกี่ ยวกบัสนิทรัพย์นั้นได้เกดิขึ้น 

13.10.2 ต้นทุนการกู้ยืมได้เกดิขึ้น 

13.10.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่ จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพ

พร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงคห์รือพร้อมที่ จะขาย 

13.11 รายจ่ายเกี่ ยวกับสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่ เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการ 

โอนสนิทรัพย ์หรือโดยการก่อหนี้สนิที่ มีภาระดอกเบี้ย รายจ่ายดงักล่าวต้องหักด้วยเงินล่วงหน้า 

13.12 การด าเนินการที่ จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ 

พร้อมที่ จะขาย มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิคและการ

บริหารก่อนที่ จะเร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่ จะก่อสร้าง 

การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

13.13 การรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องหยุดพักในระหว่างที่ การด าเนินการพัฒนา

สินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่ อง เมื่ อสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงให้รวมต้นทุน

การกู้ยืมที่ เกดิขึ้นหลังจากนั้นเป็นราคาทนุของสนิทรัพยต่์อไป 
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การสิ้ นสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

13.14 การรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่ อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่ จ าเป็น 

ในการเตรียมสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่ จะขาย 

ได้เสรจ็สิ้นลง 

13.15 ส าหรับสนิทรัพยท์ี่ เข้าเงื่ อนไขที่ สร้างเสรจ็เป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ขณะที่ สนิทรัพย์ส่วนอื่ นยัง

อยู่ในระหว่างการก่อสราง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ส่วนที่ สร้างเสรจ็ หาก

การด าเนินการส่วนใหญ่ที่ จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วนให้พร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือ

พร้อมที่ จะขายของสนิทรัพย์ส่วนนั้นเสรจ็สิ้นลง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

13.16 งบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้  

13.16.1 จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

13.16.2 อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ ใช้ค านวณต้นทุนการกู้ ยืมที่ อนุญาตให้รวมเป็น

ราคาทุนของสนิทรัพย์ 
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บทท่ี 14 

สญัญาเช่า 

14.1 สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการใช้สนิทรัพย์ส าหรับช่วงเวลา

ที่ ตกลงกนัเพื่ อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน ซึ่ งได้รับช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

14.2 สัญญาเช่าเงินทุน หมายถึง สัญญาเช่าที่ ท าให้เกิดการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ 

เกือบทั้งหมดที่ ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่า ไม่ว่าในที่ สุดการโอนกรรมสิทธิ์ จะ

เกดิขึ้นหรือไม่ 

14.3 สญัญาเช่าด าเนินงาน หมายถึง สญัญาเช่าที่ มิใช่สญัญาเช่าเงินทุน  

14.4 สัญญาเช่าที่ บอกเลิกไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าที่ จะบอกเลิกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใด 

ข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

14.4.1 เมื่ อเกดิเหตุการณ์บางอย่างซ่ึงโอกาสที่ จะเกดิขึ้นน้อยมาก 

14.4.2 เมื่ อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

14.4.3 เมื่ อผู้ เช่าท าสัญญาเช่าใหม่กับผู้ ให้เช่ารายเดิมเพื่ อเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่

เทยีบเทา่ ของเดิม หรือ 

14.4.4 เมื่ อผู้ เช่าต้องจ่ายเงินเพิ่ มโดยที่  ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่าเป็นที่ เชื่ อถือได้อย่างสมเหตุผลว่า 

สญัญาเช่าจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่ อง 

14.5 วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า หมายถึง วันที่ ท าสัญญาเช่าหรือวันที่ คู่สัญญาได้ตกลงตามเง่ือนไขหลักของ 

สญัญาเช่า แล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน ซึ่ ง ณ วันนี้  

14.5.1 สญัญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน  

14.5.2 ในกรณีของสัญญาเช่าเงินทุน กิจการต้องก าหนดจ านวนเงินที่ จะต้องรับรู้  ณ วันที่ สัญญา

เช่าเริ่ มมีผล 

14.6 วันที่ สญัญาเช่าเริ่ มมีผล หมายถึง วันที่ ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิตามสญัญาเช่าในสินทรัพย์ที่ เช่า ซึ่ งคือ วัน

รับรู้รายการเร่ิมแรกตามสญัญาเช่า เช่น การรับรู้สนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ หรือค่าใช้จ่าย อนัเป็นผลมา

จากสญัญาเช่า 

14.7 อายุสัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ ผู้ เช่าท าสัญญาที่ บอกเลิกไม่ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึง 

ระยะเวลาที่ ผู้ เช่ามีสิทธิที่ จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้นออกไปอีก ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินเพิ่ ม 

อีกหรือไม่ หาก ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าสามารถเชื่ อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ เช่าจะเลือกใช้สิทธิ 

เพื่ อต่ออายุสญัญาเช่า 
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14.8 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่ ผู้ เช่าต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า รวมกับรายการ 

ดังต่อไปนี้  

14.8.1 ทางด้านผู้ เช่า – จ านวนเงินที่ ผู้ เช่าหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ เช่าประกันมูลค่าคงเหลือ

ให้กบั ผู้ให้เช่า หรือ 

14.8.2 ทางด้านผู้ให้เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ ได้รับประกันจากผู้ เช่าหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ เช่า 

หรือ บุคคลที่ สามที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมีฐานะการเงินที่ สามารถให้การประกันแก่

ผู้ให้เช่าได้ 

จ านวนเงินขั้นต า่ที่ ต้องจ่ายนี้ ไม่รวมถึงค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ ผู้ให้เช่าจ่าย 

และเรียกคืนได้จากผู้ เช่า อย่างไรก็ตาม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้ เช่ามีสิทธิที่ จะเลือกซื้ อ

สนิทรัพยด้์วยราคาที่ คาดว่าจะต า่กว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันที่ สามารถใช้สทิธิเลือก

ดังกล่าวและเชื่ อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้ จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่าย

ประกอบด้วยจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าจนถึงวันที่ คาดว่าจะใช้สิทธิเลือกซื้ อ

และจ านวนเงินที่ ต้องจ่ายเม่ือใช้สทิธเิลือกซื้อสนิทรัพย์ที่ เช่าด้วย 

14.9  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ ผู้ ซื้ อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหนี้ กัน 

ในขณะที่ ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง

เป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ ยวของกนั 

14.10 อายุเชิงเศรษฐกจิ หมายถึง ข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

14.10.1 ระยะเวลาที่ คาดว่าสินทรัพย์จะให้ประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับผู้ ใช้รายเดียวหรือหลายราย 

หรือ 

14.10.2 จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่ นที่ คล้ายคลึงกันซึ่ งผู้ ใช้รายเดียวหรือหลาย

ราย คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย ์

14.11 อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่ เหลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่ สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซึ่ ง

กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากสนิทรัพย ์โดยไม่ค านึงถงึอายุสญัญาเช่า 

14.12 มูลค่าคงเหลือที่ ได้รับการประกัน หมายถึง (ก) ทางด้านผู้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ ผู้ เช่าหรือ 

บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ เช่ารับประกันที่ จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า (จ านวนที่ รับประกันคือ จ านวนเงินสูงสุด 

ที่ จะต้องจ่ายไม่ว่าในกรณีใดกต็าม) และ (ข) ทางด้านผู้ให้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ ผู้ เช่าหรือ

บุคคลที่ สามรับประกันที่ จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า บุคคลที่ สามที่ รับประกันนี้ ต้องไม่เกี่ ยวข้องกับผู้ให้เช่า 

และบุคคลดังกล่าวต้องมีความสามารถทางการเงินที่ จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่ รับประกนัไว้ 
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14.13 มูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกนั หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ที่ ให้เช่า ซี่ งผู้ให้เช่า

อาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ ให้เช่า ซึ่ งได้รับการประกันจากบุคคลที่

เกี่ ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเท่านั้น 

  

14.14 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิ่ มที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการต่อรองและการท าสัญญา

เช่า ต้นทุนดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงต้นทุนในส่วนของผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 

14.15 เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายให้กับผู้ ให้เช่าตาม 

สญัญาเช่าเงินทุนกบัมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

14.16 เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตาม 

นัยของสญัญาเช่า 

14.17 รายได้ทางการเงินรอการรับรู้  หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ากับเงินลงทุน 

สทุธติามสญัญาเช่า 

14.18 อตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่า หมายถึง อตัราคิดลด ณ วันเริ่ มต้นสญัญาเช่าที่ ท าให้ผลรวมของ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ ต้องจ่ายและมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกนั มีจ านวนเท่ากับ

ผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ให้เช่าและต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกข องผู้ให้เช่า 

14.19 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยืมส่วนเพิ่ มของผู้ เช่า หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ ผู้ เช่าจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่  

คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถก าหนดอัตรานั้นได้จึงให้ใช้อัตราดอกเบี้ ยที่ ผู้ เช่าจะต้องจ่าย ณ วัน

เร่ิมต้นของสัญญาเช่าในการกู้ ยืมเงินที่ มีระยะเวลาและการค า้ประกันคล้ายคลึงกับที่ ระบุไว้ในสัญญา

เช่าเพื่ อซื้อสนิทรัพย์นั้น 

14.20 ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น หมายถึง ส่วนของจ านวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ซึ่ งไม่ได้ก าหนดไว้อย่าง

คงที่ ตามระยะเวลาที่ ผ่านไป แต่ก าหนดให้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่ น เช่น อัตราร้อยละของยอดขาย ปริมาณ

การใช้ ดัชนีราคาในอนาคต หรืออตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 

การจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า 

14.21 กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้ เป็น

เจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ที่ เช่าว่าตกอยู่กบัผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ความเสี่ ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่ จะ

เกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ ไม่ได้ใช้ หรือจากวิทยาการที่ ล้าสมัย และจากความผันผวนของ

ผลตอบแทนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึง
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การคาดการณ์ว่าการด าเนินงานจะมีก าไรตลอดอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ว่า

จะมผีลก าไรจากราคาที่ เพิ่ มข้ึ
ึ้
นหรือจากมลูค่าคงเหลือที่ จะได้รับ 

14.22 กจิการต้องจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากสญัญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่า ไม่ว่าในที่ สุดการโอน

กรรมสิทธิ์ จะเกิดขึ้ นหรือไม่ และกิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน หาก

สญัญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดที่ ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก

สนิทรัพยไ์ปให้แก่ผู้เช่า 

14.23 กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าที่ บอกเลิกไม่ได้เป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นท าให้เกิด 

สถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ งสถานการณ์ 

14.23.1 สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า 

เช่น สญัญาเช่าซื้อซึ่ งเมื่ อผู้เช่าซื้อช าระเงินครบตามข้อก าหนดของสญัญา ผู้ให้เช่าซื้อจะโอน 

กรรมสทิธิ์ ให้ผู้เช่าซื้อ 

14.23.2 ณ วันเริ่ มต้นของสญัญาเช่า ผู้เช่ามีสทิธเิลือกซื้อสนิทรัพย์ด้วยราคาที่ คาดว่าจะต า่กว่ามูลค่า

ยุติธรรมมาก ณ วันที่ สทิธเิลือกมีผลบังคับใช้ เช่น สทิธเิลือกที่ จะซื้ อสนิทรัพย์ที่ เช่าที่ มีราคา 

ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นราคา 

ต า่กว่ามูลค่ายุติธรรมมาก 

14.23.3 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุเชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่

ของสินทรัพย์ แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ เกิดข้ึน เช่น ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ครอบคลุมระยะเวลาประมาณอย่างน้อยร้อยละ 80 ของอายุเชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพยน์ั้น 

14.23.4 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายมีจ านวนเท่ากับ 

หรือเกอืบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ เช่า เช่น มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 

ดังกล่าวมีจ านวนประมาณอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

14.24 สถานการณ์ในย่อหน้าก่อน ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็นสัญญาเช่าเงินทุน ถ้า

เป็นที่ แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่ นที่ แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้ เป็น

เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่ เ ช่า สัญญาเช่านั้นต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่าได้มีการโอนกรรมสทิธิ์ ในสนิทรัพย์ที่ เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน 

ซึ่ งมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่า หรืออีกตัวอย่างหนึ่ งคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ ไม่

ก าหนดแน่นอน (ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น) อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้

เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ที่ เช่า 
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14.25 การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องท า ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ตกลงที่ จะเปล่ียนเง่ือนไขในสัญญาเช่า (ที่ ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) ในลักษณะที่ ท าให้การจัด

ประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิม และหากเง่ือนไขที่ เปล่ียนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วัน

เร่ิมต้นของสัญญาเช่า ข้อตกลงที่ มีการแก้ไขถือเป็นข้อตกลงใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรกต็าม 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุเชิง

เศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ เช่า) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น 

ผู้เช่าผิดสญัญา) ไม่ท าให้ต้องมีการจัดประเภทสญัญาเช่าใหม่ตามวัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

14.26 การเช่าที่ ดินและอาคารตามสญัญาเช่าต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่า ด าเนินงาน

ในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสญัญาเช่าส าหรับสนิทรัพย์อื่ น อย่างไรกต็าม ที่ ดินมีลักษณะพิเศษ

คือ ตามปกติจะมีอายุเชิงเศรษฐกจิไม่จ ากัด หากคาดว่าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินไปให้ผู้เช่า ณ 

วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้ เช่าจะไม่ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือ

เกอืบทั้งหม ด ในกรณีเช่นนี้  สัญญาเช่าที่ ดินจะถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ดังนั้น จ านวนเงินที่

จ่ายเม่ือเข้าท าสญัญาเช่าหรือการได้สิทธิการเช่าซึ่ งเป็นสญัญาเช่า ด าเนินงาน จึงถือเป็นการจ่ายค่าเช่า

ล่วงหน้า ซึ่ งต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุสญัญาเช่าตามรูปแบบของประโยชน์ที่ ได้รับ 

14.27 เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า องค์ประกอบของที่ ดินและอาคารที่ เกิดจากสัญญาเช่า 

จะพิจารณาแยกจากกัน ถ้ากรรมสิทธิ์ขององค์ประกอบทั้งสองจะต้องโอนไปให้ผู้เช่าเมื่ อสิ้นสุดสญัญา

เช่า สัญญาเช่านั้นต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ไม่ว่าจะได้มีการท าเป็นสัญญาเดียวหรือแยก

เป็นสองสัญญา เว้นแต่จะมีลักษณะอื่ นที่ แน่ชัดแสดงถึงการมิได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้

เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่ เช่า โดยปกติที่ ดินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุเชิงเศรษฐกิจไม่

จ ากัด และหากคาดว่าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินไปให้ผู้ เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ที่ ดินนั้นจะ

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่า

ด าเนินงาน 

14.28 ในกรณีที่ จ าเป็นต้องจัดประเภทและพิจารณาการเช่าที่ ดินและอาคาร จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าที่ ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้อนที่ จ่ายให้ ณ วันเร่ิมต้น) จะปันส่วนให้กับที่ ดินและอาคาร 

ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ถ้า

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายไม่สามารถน ามาปันส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่ อถือ สัญญา

เช่าทั้งหมดนั้นต้องถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน เว้นแต่จะเป็นที่ แน่ชัดว่าส่วนของที่ ดินและอาคารเป็น

สญัญาเช่าด าเนินงาน ในกรณีเช่นนี้  สญัญาเช่าทั้งหมดให้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

14.29 เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจ านวนเงินที่ เป็นส่วนของที่ ดินที่ ต้องรับรู้ตามย่อ

หน้าก่อนมีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ ที่ ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็นสินทรัพย์หน่วย 
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เดียวกันและจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ในกรณีเช่นนี้  อายุเชิง

เศรษฐกจิของอาคารถือเป็นอายุเชิงเศรษฐกจิของสินทรัพยท์ั้งหมดที่ เช่า 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า  

สญัญาเช่าเงินทุน  

การรบัรูเ้ริ่มแรก 

14.30 ณ วันที่ สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นสินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะ 

การเงิน ของผู้ เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของ 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซึ่ งพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า อัตรา

คิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของ

สัญญาเช่าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ย 

ตามนัยได้ ให้ใช้อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ ยืมส่วนเพิ่ มของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของ

ผู้เช่าต้องรวมเป็นสว่นหนึ่ งของต้นทุนสนิทรัพยท์ี่ รับรู้ 

14.31 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกิดขึ้ นเนื่ องจากกิจกรรมที่ เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและ 

การท าสัญญาเช่า ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ เกิดขึ้นกับผู้ เช่าเพื่ อให้ได้สัญญาเช่าเงินทุน

ต้องรวมเป็นสว่นหนึ่ งของจ านวนที่ รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่านั้น 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริ่มแรก 

14.32 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ จะน าไปลดหนี้ สินที่ ยัง

ไม่ได้ช าระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่ อท าให้อัตรา

ดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่ เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่ อาจ 

เกดิขึ้นบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ เกดิรายการ 

14.33 ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งในการปันส่วนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินให้กบังวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพื่ อความสะดวกในการค านวณ 

14.34 สัญญาเช่าเงินทุนท าให้เกิดค่าเสื่ อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่ อมสภาพ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส าหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่ อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่ อมสภาพที่ เช่าต้อง

สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์เสื่ อมสภาพซึ่ งกิจการเป็นเจ้าของ และค่าเสื่ อม 

ราคาที่ รับรู้ ต้องค านวณตามเกณฑ์ที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานการเงิน หากไม่มีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที่ ผู้ เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้ เช่าต้องตัดค่าเสื่ อม 

ราคาของสนิทรัพย์ให้หมดภายในอายุสญัญาเช่า หรืออายุการใช้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า 
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14.35 ผู้ เช่าต้องปันส่วนมูลค่าเสื่ อมสภาพของสินทรัพย์ที่ เช่าให้กับงวดบัญชีแต่ละงวดตลอดระยะเวลาที่  

คาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น การปันส่วนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย 

การคิดค่าเสื่ อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่ อมสภาพที่ ผู้ เช่าเป็นเจ้าของ หากมีความแน่นอนอย่าง 

สมเหตุสมผลที่ สินทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ เช่าเมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่ คาดว่าสินทรัพย์จะใช้

งานได้จะเท่ากับอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์นั้นจะไม่ตกเป็นของผู้ เช่าเมื่ อสิ้นสดุ

สัญญาเช่า ผู้ เช่าต้องคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือ 

ภายในอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย ์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

14.36 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าเงินทุนดังต่อไปนี้  

14.36.1 มูลค่าตามบัญชีสทุธ ิณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับสนิทรัพยแ์ต่ละประเภท 

14.36.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้น

กับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้ น นอกจากนั้น ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นและมูลค่าปัจจุบัน

ของจ านวน เงินขั้นต า่ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

14.36.2.1 ระยะเวลาที่ ไม่เกนิหนึ่ งปี 

14.36.2.2 ระยะเวลาที่ เกนิหนึ่ งปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

14.36.2.3 ระยะเวลาที่ เกนิห้าปี 

14.36.3 ค่าเช่าที่ อาจเกดิขึ้นที่ รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

14.36.4 จ านวนเงินขั้นต า่ทั้งสิ้นที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่ บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน 

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

14.37 นอกจากนี้  ผู้เช่าที่ มีสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าเงินทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ เร่ืองอื่ น เช่น ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่ อการลงทุน เป็นต้น 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

14.38 ผู้ เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซึ่ งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่า

ประกันภัยและค่าบ ารุงรักษา) เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมี

เกณฑอ์ื่ นที่ เป็นระบบ ซ่ึงแสดงถึงประโยชน์ที่ ผู้เช่าได้รับในช่วงเวลา 

14.39 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงานดังต่อไปนี้  

14.39.1 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่ บอกเลิกไม่ได้

ส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

14.39.1.1 ระยะเวลาที่ ไม่เกนิหนึ่ งปี 
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14.39.1.2 ระยะเวลาที่ เกนิหนึ่ งปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

14.39.1.3 ระยะเวลาที่ เกนิห้าปี 

14.39.2 จ านวนเงินขั้นต า่ทั้งสิ้นที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่ บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น 

รอบระยะเวลารายงาน 

14.39.3 จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและจ านวนเงินที่ จะได้รับตามสัญญาให้เช่าช่วงที่ รับรู้

ส าหรับงวด ซึ่ งแยกแสดงจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่าย ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น และจ านวนเงินที่

จะ ได้รับจากสญัญาให้เช่าช่วง 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าเงินทุน 

การรบัรูเ้ริ่มแรก 

14.40 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจ านวนที่  

เทา่กบัเงินลงทุนสทุธใินสญัญาเช่า 

14.41 ภายใต้สญัญาเช่าเงินทุน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดให้แก่ผู้ เช่า ดังนั้น ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรัพย์ที่ จะท าให้ผู้ให้เช่าได้รับเงิน

ต้นพร้อมกบัรายได้ทางการเงิน เพื่ อชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าส าหรับการลงทุนและบริการที่ ให้ 

14.42 ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ต้นทุนทางตรง

ส่วนเพิ่ มจากการต่อรองและจัดท าสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป เช่น ต้นทุนที่ เกิด

ขึ้ นกับฝ่ายขายและการตลาด ส าหรับสัญญาเช่าเงินทุนนอกเหนือจากสัญญาเช่าของผู้ ให้เช่าที่ เป็น

ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกจะรวมค านวณอยู่ในลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าเงินทุน 

และจะเป็นสว่นหักจากก าไรในช่วงอายุของสญัญาเช่า อตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าเป็นอัตราที่

ก าหนดขึ้นโดยได้ค านึงถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกซึ่ งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่า ดังนั้น จึงไม่มี

ความจ าเป็นต้องรวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจ าหน่าย ไม่รวมอยู่ในค านิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  และไม่รวมเป็นสว่นหนึ่ ง

ของเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่าจึงต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อมีการรับรู้ก าไรจากการขายในวันที่ สัญญา

เช่าเริ่ มมีผล 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริ่มแรก 

14.43 การรับรู้ รายได้ทางการเงินต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ ในแต่ละงวดของ 

เงินลงทุนสทุธขิองผู้ให้เช่า ซึ่ งคงเหลือตามสญัญาเช่าเงินทุน 
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14.44 ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกันที่ ใช้ในการค านวณเงินลงทุน

ขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกันมีจ านวน

ลดลง ผู้ให้เช่าต้องทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องรับรู้การลดลงของจ านวน 

ที่ ตั้งค้างรับไว้ในงบก าไรขาดทุนทนัท ี

14.45 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน ซึ่ งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย ต้อง

ปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ ยวกบัสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายตามย่อหน้าที่  10.39 ถงึ 10.40 

14.46 ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขายส าหรับงวดตามนโยบาย

การบัญชีที่ กิจการใช้ส าหรับการขายเสรจ็เดด็ขาด หากอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้เป็นอัตราที่ ต ่าเกินจริง ก าไร

จากการขายต้องก าหนดขึ้นโดยสมมติให้ใช้อัตราดอกเบี้ ยเชิงพาณิชย์ ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก (เช่น 

ต้นทุนที่ เกิดขึ้นในการต่อรองและท าสัญญาเช่าเงินทุน เป็นต้น) ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อมีการรับรู้

ก าไรจากการขาย 

14.47 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมักให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่ จะซื้ อหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าเงินทุนของ

สนิทรัพยท์ี่ ท าโดยผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายท าให้เกดิรายได้สองประเภทดังต่อไปนี้   

14.47.1 ก าไรหรือขาดทุนที่ เทียบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ

สนิทรัพย์ที่ ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้า

ด้วย 

14.47.2 รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญัญาเช่า 

14.48 ณ วันที่ สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะบันทึกรายได้จากการขายด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ผู้ เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าคิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และจะบันทึกต้นทุนขายด้วยต้นทุนของ

สนิทรัพยท์ี่ ให้เช่าหรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้นทุนของสนิทรัพย์ที่ ให้เช่า) 

หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกันผลต่างระหว่างรายได้จากการขายกับ

ต้นทุนขายถือเป็นก าไรจากการขาย ซึ่ งต้องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่ กิจการใช้ส าหรับการขายเสรจ็

เดด็ขาด 

14.49 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าเงินทุนดังต่อไปนี้  

14.49.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น 

ตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ลูกหนี้ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

นอกจากนี้  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ลูกหนี้ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

ส าหรับ ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  
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14.49.1.1 ระยะเวลาที่ ไม่เกนิหนึ่ งปี 

14.49.1.2 ระยะเวลาที่ เกนิหนึ่ งปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

14.49.1.3 ระยะเวลาที่ เกนิกว่าห้าปี 

14.49.2 รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

14.49.3 มูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับการประกนั ซึ่ งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า 

14.49.4 ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ลูกหนี้ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ คาดว่าจะเกบ็

ไม่ได้ 

14.49.5 ค่าเช่าที่ อาจเกดิขึ้นที่ รับรู้ เป็นรายได้ส าหรับงวด 

14.49.6 ค าอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่ ส าคัญตามสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

14.50 ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ 

ของสนิทรัพย ์

14.51 ผู้ ให้เช่าต้องรับรู้ รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นอกจากว่าจะมีเกณฑอ์ื่ นที่ เป็นระบบ ซึ่ งแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่ ลดลงจากสนิทรัพย์

ที่ ให้เช่า 

14.52 ผู้ ให้เช่าต้องรับรู้ ต้นทุน (ซึ่ งรวมถึงค่าเสื่ อมราคา) ที่ เกิดขึ้ นเนื่ องจากการได้รับรายได้ค่าเช่าเป็น

ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและ

การบ ารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์ที่ เป็นระบบอย่างอื่ นที่ ดีกว่า ซึ่ งแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่

ลดลงจากสนิทรัพยท์ี่ ให้เช่า 

14.53 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ ให้เช่าที่ เกิดขึ้นในการต่อรอง หรือการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน จะรวม

เป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ เช่า และจะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า 

ตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้จากสญัญาเช่า 

14.54 ค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ที่ ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่ สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่ อม

ราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่ คล้ายคลึงของผู้ ให้เช่า และค่าเสื่ อมราคาต้องค านวณตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 

14.55 ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเมื่ อได้มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานต้องไม่รับรู้ เป็นก าไรจาก

การขาย เนื่ องจากการท าสญัญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย 
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14.56 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงานดังต่อไปนี้  

14.56.1 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่ บอกเลิกไม่ได้

โดย แสดงจ านวนรวมส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

14.56.1.1 ระยะเวลาที่ ไม่เกนิหนึ่ งปี 

14.56.1.2 ระยะเวลาที่ เกนิหนึ่ งปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

14.56.1.3 ระยะเวลาที่ เกนิห้าปี 

14.56.2 ค่าเช่าที่ อาจเกดิขึ้นที่ รับรู้ เป็นรายได้ 

14.56.3 ค าอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่ ส าคัญตามสญัญาเช่าส าหรับผู้ให้เช่า 

14.57 นอกจากนี้  ผู้ ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับจ านวนของสินทรัพย์ที่ ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ซึ่ งผู้ให้เช่า

บันทึกเป็นสินทรัพย์ เช่น ข้อก าหนดเร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่ อการลงทุน 

การขายและเช่ากลบัคืน 

14.58 การขายและเช่ากลับคืน คือ การที่ ผู้ ขายขายสินทรัพย์แล้วและผู้ขายท าสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้นกลับ 

คืนมา จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเนื่ องจากได้มีการ

ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา

เช่าที่ เกี่ ยวข้อง 

14.59 หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าเงินทุน สิ่ งตอบแทนจากการขายที่ สูงกว่ามูลค่า 

ตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้ เป็นก าไรของผู้ขายที่ เป็นผู้เช่าโดยทนัท ีแต่ต้องบันทกึรับรู้ เป็น

รายการรอตัดบัญชี และตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

14.60 หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสญัญาเช่าเงินทุน รายการดังกล่าวเป็นวิธทีี่ ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุนให้กบัผู้ เช่า

โดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้  จึงไม่เหมาะสมที่ จะถือว่าสิ่ งตอบแทนจากการขายที่ สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นรายได้ แต่ต้องบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัด

จ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

14.61 ในกรณีที่ การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกดิสญัญาเช่าด าเนินงาน 

14.61.1 หากราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด ผู้ขายต้องรับรู้ผลก าไร 

หรือผลขาดทุนจากการขายทนัท ี

14.61.2 หากราคาขายมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย

ทันที เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยขาดทุนที่ เกิดขึ้ นโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ ต ่ากว่า

ราคาตลาด ในกรณีนี้ผู้ขายต้องบันทกึขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอการตัดบัญชีและ
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ตัดจ าหน่ายตามสัดส่วนของจ านวนค่าเช่าที่ จ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่ ผู้ ขายที่ เป็นผู้

เช่าคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสนิทรัพยท์ี่ เช่า 

14.61.3 หากราคาขายมีจ านวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้จ านวนที่ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

เป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะใช้ประโยชน์สนิทรัพย์

ที่ เช่า 

14.62  หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจ านวนที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และราคาขาย 

ก าหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นรายการขายตามปกติที่ กิจการสามารถรับรู้ ก าไร 

หรือขาดทุนทนัท ี

14.63 ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี 

ของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมเป็นผลขาดทุนทันที 

ส าหรับสญัญาเช่าเงินทุน กจิการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว 

14.64 ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตาม 

สญัญาเช่าตามที่ ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อก าหนดที่ มีสาระส าคัญ 

ในสญัญาเช่าที่ มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ ไม่ธรรมดา หรือเงื่ อนไขของการขายและเช่ากลับคืน 
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บทท่ี 15 

ภาษีเงินได ้

15.1 กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ที่ ต้องช าระให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดย

ใช้วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซึ่ งแสดงภาระภาษีเงินได้ที่ กิจการค้างช าระสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่ จ่ายให้รับรู้

เป็นหนี้สนิ 

15.2 อย่างไรก็ตาม หากกิจการประสงค์จะเลือกรับรู้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ และ

สินทรัพย์หรือหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance 

Sheet Liability Method) ให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง 

ภาษีเงินได ้อย่างสม า่เสมอ 
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บทท่ี 16 

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

16.1 ประมาณการหนี้ สิน หมายถึง หนี้ สินหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่ มีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจังหวะ 

เวลาหรือจ านวนที่ ต้องจ่ายช าระ 

16.2 หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

16.2.1 ภาระผูกพันที่ อาจมีอยู่อันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพัน

ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่ งเหตุการณ์ใน

อนาคต ซึ่ งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ 

อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ 

16.2.2 ภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้ เป็นหนี้ สินได้ 

เนื่ องจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

16.2.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิเพื่ อจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือ 

16.2.2.2 จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือเพียงพอ 

16.3 สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น หมายถึง สินทรัพย์ที่ อาจมีอยู่อันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งความมีอยู่

จริงของสนิทรัพย์นั้นจะได้รับการยืนยันต่อเมื่ อเหตุการณ์ในอนาคตที่ ยังไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึ่ งหรือ

มากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมด            

ของกจิการ  

16.4 กิจการต้องไม่รับรู้หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น แต่ให้เปิดเผยรายละเอียดของภาระผูกพันที่ มีอยู่ในปัจจุบัน 

รวมทั้งมูลค่าผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

16.5 กิจการต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น  แต่หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดโดยสงัเขปเกี่ ยวกบัลักษณะของสนิทรัพย์ที่ อาจ

เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการต้องเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน 

ซึ่ งวัดมูลค่าตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  16.12 ถึง 16.13 หากสามารถท าได้ในทางปฏบิัติ  

16.6 ประมาณการหนี้สนิจะต้องรับรู้กต่็อเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

16.6.1 กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะ

เป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

16.6.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ

กจิการเพื่ อจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว 
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16.6.3 สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

16.7 ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่ เกดิจากรายการใดรายการหนึ่ ง ต่อไปนี้  

16.7.1 สญัญา (ตามเง่ือนไขที่ ระบุไว้อย่างชดัเจนหรือโดยนัย) 

16.7.2 กฎหมายที่ ใช้บังคับ 

16.7.3 ผลบังคบัตามกฎหมายอื่ น 

16.8 ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่ เกิดจากการกระท าของกิจการเมื่ อเป็นไปตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

16.8.1 กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่ นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏบิัติ 

ในอดีตจนถือเป็นแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ ประกาศใช้หรือโดยค าแถลงการณ์ใน

ปัจจุบัน ที่ มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

16.8.2 การกระท าตามย่อหน้าที่  16.8.1 ของกิจการสร้างความคาดหมายที่ มีมูลความจริงให้กับ

ฝ่ายอื่ นๆ ว่ากจิการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่ เกดิขึ้น 

16.9 กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินส าหรับภาระผูกพันในปัจจุบันที่ พิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์การ 

รับรู้ แล้วเห็นว่าน่าจะมีอยู่มากกว่าไม่น่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากภาระผูกพัน

ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น 

ส าหรับภาระผูกพันที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะมีอยู่มากกว่าน่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 

รายงาน เว้นแต่กรณีที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิเพื่ อจ่ายช าระภาระผูกพันนั้นอยู่ในระดับที่ ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

16.10 เหตุการณ์ในอดีตที่ มีผลท าให้ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดขึ้ น เรียกว่าเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดภาระ 

ผูกพัน เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้กต่็อเมื่ อเหตุการณ์นั้นเป็น

เหตุให้กิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่ นที่ เป็นไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวต้อง

เป็นไปตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

16.10.1 เมื่ อการจ่ายช าระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ 

16.10.2 เป็นภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่ อเหตุการณ์ซึ่ งอาจเป็นการกระท าของกิจการได้สร้าง 

ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกับฝ่ายอื่ นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่

เกดิขึ้น 

16.11 หนี้ สินที่ กิจการสามารถรับรู้ ได้ต้องไม่เป็นแต่เพียงภาระผูกพันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายช าระภาระ 

ผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ความเป็นไปได้
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ค่อนข้างแน่ หมายถึง การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณ์อันจะมีความเป็นไปได้กต่็อเมื่ อเหตุการณ์

นั้นมีความเป็นไปได้ที่ จะเกดิขึ้นมากกว่าไม่น่าจะเกดิขึ้น 

เมื่ อไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ภาระผูกพันในปัจจุบันจะมีอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่ อาจ 

เกิดขึ้น ยกเว้นความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายช าระ 

ภาระผูกพันนั้นจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็นได้ 

การวดัมูลค่า 

ประมาณการท่ีดีท่ีสุด 

16.12 กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจ านวนประมาณการที่ ดีที่ สุดของรายจ่ายที่ ต้องน าไปจ่ายช าระ 

ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

16.13 ประมาณการที่ ดีที่ สุดของรายจ่ายที่ ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ จ านวนที่

สมเหตุสมผลที่ กิจการจะจ่ายเพื่ อช าระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่ สาม ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจ านวนสูงเกินกว่าที่ กิจการจะจ่ายช าระหรือโอน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ประมาณการของจ านวนที่ สมเหตุผลที่ กิจการจะจ่ายเพื่ อ

ช าระหรือโอนภาระผูกพันถือเป็นประมาณการที่ ดีที่ สดุของรายจ่ายที่ ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันใน

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

16.14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ก าหนดให้รับรู้ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ เป็นไปตาม

หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่  16.6 ด้วยจ านวนประมาณการที่ ดีที่ สุดของรายจ่ายที่ ต้องน าไปจ่าย

ช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม หากกิจการประสงค์จะ

รับรู้ประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวทางที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ให้กิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินนั้นอย่างสม า่เสมอ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

16.15 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับประมาณการหนี้สนิแต่ละประเภท 

16.15.1 จ านวนประมาณการหนี้สนิ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

16.15.2 จ านวนประมาณการหนี้ สินที่ รับรู้ เพิ่ มเติมในระหว่างงวด ซึ่ งรวมถึงจ านวนที่ เพิ่ มขึ้ นของ 

ประมาณการหนี้สนิที่ มีอยู่ 

16.15.3 จ านวนที่ ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้ สินในระหว่างงวด (เช่น รายจ่ายที่ เกิดขึ้นและ 

น าไปลดประมาณการหนี้สนิ) 

16.15.4 จ านวนประมาณการหนี้สนิที่ ไม่ได้ใช้ที่ ต้องกลับบัญชีในระหว่างงวด 
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16.16 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับประมาณการหนี้สนิแต่ละประเภท 

16.16.1 ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่ กิจการคาดว่ าจะ 

สญูเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

16.16.2 สิ่ งที่ ชี้ บอกความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์ เชิง

เศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อสมมติที่ ส าคัญที่ ใช้เกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต เมื่ อ

กจิการจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ 
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บทท่ี 17 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

17.1 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา 

รายงานกับวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี 

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

17.1.1 เหตุการณ์ที่ เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ต้องปรับปรุง) 

17.1.2 เหตุการณ์ที่ ชี้ ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ 

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง) 

17.2 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจนถึงวันที่ อนุมัติ 

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกดิขึ้นภายหลังการประกาศผลก าไรหรือข้อมูลทางการเงิน

อื่ นให้สาธารณชนทราบ 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีตอ้งปรบัปรุง 

17.3 กจิการต้องปรับปรุงจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินเพื่ อสะท้อนให้เหน็ถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงานที่ ต้องปรับปรุง เช่น ค าพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งยืนยัน

ว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องปรับปรุงจ านวน

ประมาณการที่ เกี่ ยวข้องกับคดีความในศาลที่ รับรู้ ไว้ก่อนหน้านี้  การล้มละลายของลูกหนี้ ที่ เกิดขึ้ น

ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหนี้ การค้าได้เกิดขึ้ น

แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้านั้น 

การก าหนดภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับจ านวนส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส หากกจิการ

มีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ จะต้องจ่ายส่วนแบ่งก าไรหรือโบนัสนั้น ซึ่ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไม่ตอ้งปรบัปรุง 

17.4 กิจการต้องไม่ปรับปรุงจ านวนที่ รับรู้ ในงบการเงินเพื่ อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุง เช่น การลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานกับวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยปกติ การลดลงของมูลค่ าตลาดจะไม่ มี

ความสัมพันธ์กับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึง

สถานการณ์ที่ เกิดขึ้ นในงวดถัดไป หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของภายหลังรอบ
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ระยะเวลารายงาน กจิการต้องไม่รับรู้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นหนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้า

มีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน

เงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้ เป็นหนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่ องจากเงินปันผลดังกล่าว

ไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปันผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

17.5 กิจการต้องเปิดเผยวันที่ ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ ให้การอนุมัติงบการเงิน หากผู้ เป็น

เจ้าของกิจการหรือบุคคลอื่ นมีอ านาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ ได้มีการออกงบการเงินแล้ว กิจการ 

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

17.6 เมื่ อเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระส าคัญ จะท าให้การไม่เปิดเผย 

ข้อมูลมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงิน ดังนั้น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ทุกข้อต่อไปนี้ส าหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละประเภทที่ เป็น

สาระส าคัญ 

17.6.1 ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว 

17.6.2 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือค าอธิบายที่ ว่ากิจการไม่สามารถประมาณ

ผลกระทบ ดังกล่าวได้ 
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บทท่ี 18 

รายได ้

18.1 รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลารายงาน 

ซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่ อกระแสรับนั้ นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ มขึ้น ทั้งนี้  

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของและรายการก าไร ซึ่ งมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

18.2 รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่ กิจการได้รับ 

หรือค้างรับซึ่ งท าให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ มข้ึน ดังนั้น จ านวนเงินที่ กจิการเรียกเกบ็แทนบุคคลที่ สาม เช่น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ ม จึงไม่ถือเป็นรายได้ของกิจการ เนื่ องจากถือเป็นกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ที่ ไม่ท าให้ส่วนของเจ้าของของกิจการเพิ่ มขึ้น ในท านองเดียวกัน จ านวนเงินที่ ตัวแทนเรียกเกบ็แทน

ตัวการ ซ่ึงถือเป็นกระแสรับขั้นต้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ที่ ไม่ท าให้ส่วนของเจ้าของเพิ่ มข้ึน จึงไม่

ถือเป็นรายได้ เว้นแต่จ านวนที่ เรียกเกบ็นั้นเป็นค่านายหน้า 

การวดัมูลค่าของรายได ้

18.3 กจิการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหรือค้างรับ 

18.4 กิจการต้องก าหนดจ านวนรายได้ตามที่ กิจการตกลงกับผู้ ซื้ อหรือผู้ ใช้สินทรัพย์ ซึ่ งจ านวนรายได้

ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจ านวนส่วนลดการค้าและ

ส่วนลดตามปริมาณซื้อที่ กจิการก าหนด 

18.5 เมื่ อกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่าการ 

แลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดรายได้ เมื่ อกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ มีลักษณะไม่เหมือนกัน

กิจการต้องถือว่าการแลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้

มูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ ได้รับ ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่

มีการโอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเชื่ อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ น าไปแลก

ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ มีการโอนระหว่างกนั 

การขายสินคา้ 

18.6  กจิการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

18.6.1 กิจการได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผู้

ซื้อแล้ว 
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18.6.2 กิจการไม่เกี่ ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่ องในระดับที่ เจ้าของพึงกระท าหรือไม่ได้

ควบคุมสนิค้าที่ ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 

18.6.3 กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.6.4 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีนั้น 

18.6.5 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่ เกิดขึ้นหรือที่ จะเกิดขึ้น อันเนื่ องมาจากรายการบัญชี

นั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.7 กิจการต้องค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่ อใดกิจการได้โอน 

ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้ อ โดยทั่วไปการโอน 

ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดขึ้ นเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนการ 

ครอบครองสินค้าให้กับผู้ซื้ อ กรณีนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ ยง 

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์

หรือโอนการครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซื้อ 

18.8 กิจการต้องไม่รับรู้ รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น 

รายการบัญชีที่ เกิดขึ้ นไม่ถือว่าเป็นการขาย กิจการอาจคงไว้ซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มี 

นัยส าคัญของความเป็นเจ้าของได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

18.8.1 เมื่ อกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ ไม่เป็นที่ พอใจของผู้ซื้ อ ซึ่ งกิจการต้องรับผิดชอบ 

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

18.8.2 เมื่ อรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการขึ้นอยู่กบัรายได้ที่ ผู้ซื้อได้รับจากการขายสนิค้านั้น 

18.8.3 เมื่ อสินค้าที่ ส่งไปมีเง่ือนไขในการติดตั้งและการติดตั้ งนั้นเป็นส่วนส าคัญของสัญญา ซ่ึง

กจิการยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ 

18.8.4 เมื่ อผู้ซื้ อมีสิทธิที่ จะบอกเลิกการซื้ อตามเง่ือนไขในสัญญาซื้ อขาย และกิจการไม่สามารถ 

ประมาณความน่าจะเป็นที่ ผู้ซื้อจะคืนสนิค้านั้นได้ 

18.9 กิจการต้องรับรู้ รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ ยงที่ ไม่เป็นนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 

ดังนั้น รายการบัญชีที่ เกิดขึ้นถือว่าเป็นการขาย ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ ในสินค้าไว้เพียง

เพื่ อประโยชน์ในการเรียกเกบ็เงินเมื่ อครบก าหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีนั้นถือเป็นการขาย

และกิจการต้องรับรู้ เป็นรายได้หากกิจการได้โอนทั้งความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของ

ความเป็นเจ้าของสินค้าไปแล้ว อีกตัวอย่างหนึ่ งคือ กรณีที่ กิจการค้าปลีกยังคงความเสี่ ยงที่ ไม่เป็น

นัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าโดยตกลงที่ จะคืนเงินให้หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า ในกรณี

ดังกล่าว กจิการสามารถรับรู้ รายได้ ณ เวลาที่ เกดิการขายหากกจิการสามารถประมาณการรับคืนสนิค้า

ในอนาคตได้อย่างน่าเชื่ อถือ พร้อมกับรับรู้หนี้ สินที่ เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์

ในอดีตและปัจจัยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
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18.10 กิจการจะรับรู้ รายได้เมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

เกี่ ยวข้องกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของประโยชนเชิงเศรษฐกจิอาจ

ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้รับสิ่ งตอบแทนจากการขายแล้ว หรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้หมด

ไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่ รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ส่งเงิน ซึ่ งเป็นสิ่ งตอบแทนจากการ

ขายออกนอกประเทศ กจิการสามารถรับรู้ รายได้ในทนัททีี่ รัฐบาลต่างประเทศอนุมัติให้ส่งเงินดังกล่าว

ออกนอกประเทศได้ เนื่ องจากความไม่แน่นอนได้หมดไป อย่างไรก็ตาม เมื่ อมีความไม่แน่นอน

เกิดขึ้นเกี่ ยวกบัจ านวนเงินที่ จะเรียกเกบ็ได้ และได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จ านวนเงินที่ กิจการไม่สามารถ

เรียกเก็บได้หรือจ านวนเงินที่ จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้ เป็น

ค่าใช้จ่ายและต้องไม่น าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายได้ที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรก 

18.11 รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันต้องรับรู้ ในรอบระยะเวลา 

รายงานเดียวกนั กระบวนการนี้ เรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซึ่ งรวมถึง ค่าใช้จ่ายใน 

การรับประกันและค่าใช้จ่ายที่ เกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือเมื่ อเง่ือนไข 

ในข้ออื่ นๆ ในการรับรู้ รายได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่รับรู้ รายได้หากไม่สามารถวัด

มูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเชื่ อถือ ในกรณีนี้  กิจการต้องบันทกึสิ่ งตอบแทนที่ กิจการได้รับจากการ

ขายสนิค้าเป็นหนี้สนิ 

18.12 กิจการต้องรับรู้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดในบทที่  19 เร่ือง การรับรูร้ายได้

จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

18.13 กจิการต้องรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้างตามข้อก าหนดในบทที่  20 เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง 

การใหบ้ริการ 

18.14 เมื่ อผลของรายการที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องรับรู้  

รายการที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบ 

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่ อถือเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

18.14.1 กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.14.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีนั้น 

18.14.3 กจิการสามารถวัดขั้นความส าเรจ็ของรายการบัญชี ณ วันที่ ในงบการเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.14.4 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเชื่ อถือ ต้นทุนในที่ นี้  หมายถึง ต้นทุนที่

เกดิขึ้นแล้วและที่ จะเกดิขึ้นเพื่ อท าให้รายการบัญชีนั้นเสรจ็สมบูรณ์ 
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18.15 การรับรู้ รายได้ตามขั้นความส าเรจ็ของรายการบัญชี เรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ ตามวิธนีี้  

กจิการต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลารายงานที่ มีการให้บริการ การรับรู้รายได้ตามเกณฑด์ังกล่าวให้

ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เกี่ ยวกบัขอบเขตของบริการที่ ให้และผลการปฏบิัติงานระหว่างงวด 

18.16 กิจการจะรับรู้ รายได้ได้ต่อเมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่

เกี่ ยวข้องกับรายการบัญชีนั้น อย่างไรกต็าม เมื่ อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้ นเกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ จะ

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จ านวนเงินที่ กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจ านวนเงินที่ จะ

ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่น าไปปรับปรุงกับ

จ านวนรายได้ที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรก 

18.17 โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือหลังจากที่ ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อ

ต่อไปนี้  

18.17.1 สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซึ่ งเกี่ ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

18.17.2 สิ่ งตอบแทนที่ จะแลกเปลี่ ยนกนั 

18.17.3 ลักษณะและเงื่ อนไขในการช าระเงิน 

โดยทั่วไป กิจการต้องมีระบบการจัดท ารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ ดีเพื่ อใช้ภายในกิจการ 

และกิจการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ ให้บริการและเมื่ อจ าเป็นต้องแก้ไข 

ประมาณการดังกล่าว การแก้ไขประมาณการนั้นไม่ถือเป็นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผล 

ของรายการบัญชีได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.18 กิจการอาจก าหนดขั้นความส าเร็จของรายการบัญชีได้หลายวิธี กิจการต้องเลือกใช้วิธีที่ สามารถวัด

ระดับของบริการที่ แล้วเสรจ็ได้อย่างน่าเชื่ อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่ งอาจรวมถึง  

18.18.1 การส ารวจงานที่ ได้ท าแล้ว 

18.18.2 อตัราส่วนของบริการที่ ให้จนถึงปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ ต้องให้ 

18.18.3 สัดส่วนของต้นทุนที่ เกิดขึ้ นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่ เกิดขึ้ น

จนถึง ปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการ

ต้นทุนทั้งสิ้นให้รวมต้นทุนของบริการทั้งที่ ให้แล้วและที่ จะให้ในอนาคต 

ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่ได้สะท้อนถึงระดับของบริการที่ ให้ไป

แล้ว 

18.19 หากกิจการไม่สามารถจ าแนกบริการที่ ให้เนื่ องจากต้องให้บริการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 

กิจการต้องรับรู้ รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่า 

กิจการสามารถใช้วิธีอื่ นที่ เหมาะสมกว่าในการแสดงขั้นความส าเรจ็ของบริการที่ ให้ หากการให้บริการ 
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นั้นประกอบด้วยการบริการหลัก ซึ่ งมีความส าคัญกว่าการบริการอื่ นๆ กิจการต้องไม่รับรู้ รายได้

จนกระทั่งการให้บริการหลักนั้นได้ด าเนินการแล้ว 

18.20 หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิจ านวนค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ ไปแล้วซึ่ งคาดว่าจะได้รับคืน 

18.21 ตามปกติ กจิการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเชื่ อถือในระยะเร่ิมแรกที่ เกิด

รายการบัญชี อย่างไรกต็าม หากกิจการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับต้นทุนที่

เกิดขึ้นจากรายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรู้ รายได้ได้ไม่เกินจ านวนต้นทุนที่ เกิดขึ้น กิจการ

ต้องไม่รับรู้ก าไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.22 กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้ นเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่รับรู้ รายได้ที่ เกี่ ยวข้องหากกิจการไม่สามารถ 

ประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเชื่ อถือและมีระดับความน่าจะเป็นไม่เพียงพอที่ จะเชื่ อถือได้

ว่ากิจการจะได้รับต้นทุนที่ เกิดขึ้นคืน อย่างไรกต็าม เมื่ อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชี 

ได้อย่างน่าเชื่ อถือเนื่ องจากความไม่แน่นอนได้หมดไป กจิการสามารถรับรู้รายได้ได้ 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

18.23 กิจการต้องรับรู้ รายได้ในรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ที่ เกิดจากการให้ผู้อื่ นใช้สินทรัพย์ของ

กจิการตามเกณฑท์ี่ ก าหนดไว้ เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

18.23.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีนั้น 

18.23.2 กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

18.24 รายได้ดอกเบี้ย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล ต้องรับรู้ตามเกณฑต่์อไปนี้  

18.24.1 ดอกเบี้ ยรับต้องรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริงหรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธี

อตัราดอกเบี้ยที่ แท้จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

18.24.2 ค่าสทิธต้ิองรับรู้ตามเกณฑค์งค้าง ซึ่ งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อง 

18.24.3 เงินปันผลต้องรับรู้ เมื่ อผู้ถือหุ้นมีสทิธไิด้รับเงินปันผล 

18.25 หากกจิการซื้อเงินลงทุนที่ ระบุอตัราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงค้างที่ เกิดขึ้นก่อนการซื้อ กจิการต้องปัน

ส่วนดอกเบี้ยที่ ได้รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบี้ยรับที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการซื้อและหลังการซื้อ

เพื่ อรับรู้ เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่ เกดิขึ้นหลังการซื้อ 

18.26 กิจการต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทกึค่าสิทธิตามข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อง เว้นแต่เนื้ อหาตามข้อตกลง 

จะแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้รายได้จะเหมาะสมย่ิงขึ้นหากใช้เกณฑอ์ื่ นที่ มีระบบและสมเหตุสมผล 

18.27 กิจการจะรับรู้ รายได้เมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

เกี่ ยวข้องกับรายการบัญชีนั้น อย่างไรกต็าม เมื่ อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้ นเกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ จะ
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เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จ านวนเงินที่ กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจ านวนเงินที่ จะ

ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่น าไปปรับปรุงกับ

จ านวนรายได้ที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรก 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

18.28 กิจการใช้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเพื่ อกระตุ้นลูกค้าให้สนใจที่ จะซื้ อสินค้าหรือรับบริการจาก

กิจการ หากลูกค้าซื้ อสินค้าหรือรับบริการจากกิจการ กิจการจะให้คะแนนสะสมกับลูกค้า (ส่วนใหญ่

เรียกว่า “คะแนน”) ลูกค้าสามารถน าคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวัล เช่น ได้รับสินค้าหรือบริการ

โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือใช้เป็นส่วนลดสนิค้าหรือบริการ  

18.29 โปรแกรมดังกล่าวด าเนินการได้หลายรูปแบบ ลูกค้าอาจจะต้องการสะสมคะแนนให้ได้จ านวนขั้นต ่า

ตามที่ ก าหนดหรือตามมูลค่าของคะแนนสะสมก่อน จึงจะใช้สิทธิแลกซื้อสินค้าหรือบริการได้ คะแนน

สะสมบางคร้ังเกิดจากการซื้อสินค้าแต่ละคร้ังหรือการซื้อรวมกันหลายคร้ัง หรือการซื้ออย่างต่อเนื่ อง

ในช่วงเวลาที่ ก าหนด กจิการอาจท าโปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกค้าเองหรือท าโปรแกรมร่วมกบับุคคลที่

สามกไ็ด้ ส่วนรางวัลที่ ให้แก่ลูกค้าอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่ จัดหาโดยกิจการเอง และ/หรือสิทธิใน

การได้มาซึ่ งสนิค้าหรือบริการจากบุคคลที่ สามกไ็ด้ 

18.30 กจิการต้องถือปฏบิัติกบัคะแนนสะสมที่ เป็นสทิธพิิเศษให้แก่ลูกค้า ซึ่ งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังนี้  

18.30.1  กิจการให้สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่ งของการขายสินค้า  การให้บริการ 

หรือการให้ลูกค้าใช้สนิทรัพย์ของกจิการ และ  

18.30.2 ลูกค้าสามารถใช้สิทธใินอนาคตเพื่ อรับสนิค้าหรือบริการโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน หรือได้รับ

ส่วนลดในสนิค้าหรือบริการ ถ้าปฏบิัติตามเง่ือนไขอื่ นที่ ก าหนด  

18.31 กิจการสามารถรับรู้รายการและวัดมูลค่าของคะแนนสะสมที่ เป็นสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยใช้วิธีการ

ใดวิธกีารหนึ่ ง ดังนี้   

18.31.1 รับรู้คะแนนสะสมเป็นประมาณการหนี้สินพร้อมกับรับรู้ ค่าใช้จ่ายด้วยจ านวนประมาณการ

ที่ ดีที่ สุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยจ านวนเงินที่ รับรู้ค านวณจากจ านวนคะแนน

สะสมทั้งหมดที่ คาดว่าจะมีการใช้สิทธิในการแลกเป็นรางวัล เปรียบเทียบกับจ านวน

คะแนนสะสมทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือ  

18.31.2 รับรู้คะแนนสะสมเป็นหนี้ สินแยกต่างหากจากรายการขายที่ กิจการให้คะแนนสะสม (การ

ขายเร่ิมแรก) ด้วยการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหรือค้างรับจากการ

ขายเร่ิมแรกให้กับคะแนนสะสม (โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม) และ

ส่วนประกอบอื่ นของรายการขายนั้น โดยภายหลังจะรับรู้ เป็นรายได้เมื่ อลูกค้ามาใช้สิทธิ

แลกคะแนนสะสม และกิจการได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ จะจัดหารางวัลนั้น จ านวนเงินที่
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รับรู้ เป็นรายได้ต้องค านวณจากจ านวนคะแนนสะสมที่ ลูกค้าได้ใช้สิทธิในการแลกเป็น

รางวัล เปรียบเทยีบกบัจ านวนคะแนนสะสมทั้งหมดที่ คาดว่าจะมีการใช้สทิธิ  

ตวัการหรือตวัแทน 

18.32 การพิจารณาว่ากิจการด าเนินการในฐานะของตัวการหรือตัวแทนจ าเป็นต้องใช้ดุลพินิจโดยค านึงถึง

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง กล่าวคือ กิจการด าเนินการในฐานะตัวการกต่็อเมื่ อ

กิจการได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในทาง

ตรงกันข้าม กิจการด าเนินการฐานะตัวแทนเมื่ อกิจการไม่ได้มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มี

นัยส าคัญจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยลักษณะข้อบ่งชี้ ว่ากิจการด าเนินการในฐานะของ

ตัวการหรือตัวแทนมีดังนี้       

18.32.1 กรณีที่ กจิการด าเนินการในฐานะตัวการ 

• กิจการเป็นผู้ รับผิดชอบหลักต่อการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า หรือจัดการ

ให้เป็นไปตามค าสั่งซื้ อ เช่น กิจการต้องรับผิดชอบในการยอมรับของตัวสินค้าหรือ

บริการที่ ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 

• กิจการรับความเสี่ ยงเกี่ ยวกับตัวสินค้า ทั้งก่อนและหลังค าสั่งซื้ อ ระหว่างการขนส่ง

หรือการรับสนิค้าคืน 

• กจิการมีอสิระในการก าหนดราคา ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม 

• กจิการรับความเสี่ ยงด้านสนิเชื่ อของลูกค้า  

18.32.1 กรณีที่ กจิการด าเนินการในฐานะตัวแทน 

• กิจการไม่ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญจากการขายสินค้าหรือการ

ให้บริการ 

• จ านวนรายได้ที่ กิจการจะได้รับถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าในรูปแบบค่าธรรมเนียมคงที่

ต่อรายการ หรือเป็นอตัราร้อยละของจ านวนเงินที่ เรียกเกบ็จากลูกค้า 

การเปิดเผยขอ้มูล 

18.33 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

18.33.1 นโยบายการบัญชีที่ กิจการใช้ในการรับรู้ รายได้ ซึ่ งรวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จของ 

รายการบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการ และวิธีการรับรู้ รายการและวัดมูลค่าส าหรับ

คะแนนสะสมที่ เป็นสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ เลือกปฏิบัติตามย่อหน้าที่  18.31.2 

(ถ้ามี) 

18.33.2 จ านวนรายได้แต่ละประเภทที่ มีนัยส าคัญที่ รับรู้ระหว่างงวดซึ่ งรวมถึงรายการต่อไปนี้  

18.33.2.1 การขายสนิค้า 
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18.33.2.2 การให้บริการ 

18.33.2.3 ดอกเบี้ย 

18.33.2.4 ค่าสทิธ ิ

18.33.2.5 เงินปันผล 

18.33.3 จ านวนรายได้ที่ เกดิจากการแลกเปลี่ ยนสนิค้าหรือบริการ ซึ่ งรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภท 

ที่ มีนัยส าคัญ 

18.33.4 จ านวนประมาณการหนี้สนิส าหรับโปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกค้า ในกรณีที่ เลือกปฏบิัติตาม

ย่อหน้าที่  18.31.1 (ถ้ามี) โดยต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  16.15 

หรือจ านวนหนี้สนิรายได้รอการรับรู้  ในกรณีที่ เลือกปฏบิัติตามย่อหน้าที่  18.31.2 (ถ้ามี) 
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บทท่ี 19 

การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

19.1 อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ ดินกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ ดินนั้น 

รวมทั้งสทิธทิั้งหลายอื่ นเกี่ ยวกบัสิทธใินที่ ดินด้วย 

19.2 วิธกีารบัญชี เพื่ อรับรู้ รายได้ส าหรับธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้  

19.2.1 การขายที่ ดิน 

19.2.2 การขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 

19.2.3 การขายอาคารชุด 

เงื่อนไขส าคญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัผูซ้ื้อและผูข้ายอสงัหาริมทรพัย ์

19.3    โดยทั่วไปการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ มีเง่ือนไขส าคัญที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้  

การขาย 

19.3.1 การขายเกดิขึ้นแล้ว 

การขายจะถือว่าเกิดขึ้นแล้วเมื่ อ (1) ผู้ซื้ อและผู้ขายได้ท าสัญญาจะซื้อจะขาย และ (2) มี

การ ช าระราคาตามสัญญา 

ส าหรับการขายห้องชุดของอาคารชุด ต้องมีการขายได้ในจ านวนที่ มากพอที่ จะให้แน่ใจว่า 

อาคารชุดดังกล่าวจะไม่เปล่ียนเป็นอาคารเพื่ อให้เช่า โดยต้องพิจารณาถึงข้อก าหนดของ

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง สัญญาจะซื้ อจะขายอาคารชุดและเง่ือนไขข้อตกลงทางการเงิน

ประกอบด้วย 

การขายห้องชุดในอาคารชุดในจ านวนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้ นที่ ที่ เปิดขายหรือ

พื้นที่ ที่ เปิดจองถือได้ว่าเป็นจ านวนที่ มากพอ 

ผูซ้ื้อ 

19.3.2 ผู้ซื้อไม่มีสทิธิ์ เรียกเงินคืน 

ผู้ซื้ อได้ช าระเงินวางเร่ิมแรก จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่ จะบอกเลิกสัญญาและเรียกเงิน

ดังกล่าวคืนไม่ได้ ซึ่ งได้แก่ระยะเวลาที่ ระบุไว้ในสญญา 

19.3.3 ผู้ซื้ อได้ช าระเงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดมีจ านวนมากพอที่ แสดงว่าผู้ซื้ อจะผูกพันการ

ช าระค่าอสงัหาริมทรัพยต่์อจนครบสญัญา 
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เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ ซื้ อต้องมีจ านวนมากพอที่ แสดงให้เห็นว่าผู้ ซื้ อจะ

ผูกพันการช าระค่าอสงัหาริมทรัพย์ต่อจนครบตามสญัญา เงินวางเร่ิมแรกและค่างวดที่ ผู้ซื้ อ

แต่ละสัญญาช าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา ถือว่ามีจ านวนมาก

พอ 

ผูข้าย 

19.3.4 ผู้ขายสามารถเกบ็เงินได้ตามสญัญา 

ในการพิจารณาความสามารถของผู้ ขายที่ จะสามารถเกบ็เงินจากผู้ซื้ อได้ตามสัญญานั้น ให้

ประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะเครดิตของผู้ซื้อ หรือการที่ ผู้ขายจะขายอสงัหาริมทรัพย์

นั้นออกไปได้ใหม่ในราคาที่ ไม่ต า่กว่าราคาเดิม 

ประสบการณ์การเกบ็เงินจากโครงการก่อนๆ ของผู้ขาย อาจน ามาใช้กับโครงการใหม่ได้ 

หากโครงการก่อนๆ นั้น 

(1) มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันกับโครงการใหม่ เช่น ชนิดของบ้าน อาคารชุดและ

ที่ ดิน สภาพแวดล้อมประเภทลูกค้า เง่ือนไขตามสญัญา และวิธกีารขาย เป็นต้น 

(2) ได้รับช าระเงินค่างวดเป็นจ านวนที่ มากพอที่ จะเป็นเคร่ืองชี้ ว่าการขายในปัจจุบันของ

โครงการใหม่จะเกบ็เงินได้ตามสญัญา 

ความสามารถในการเกบ็เงินได้จากผู้ซื้ อแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขาย

ตามสญัญาอาจถือเป็นเกณฑห์นึ่ งที่ ใช้วัดความสามารถในการเกบ็เงินของผู้ขาย 

19.3.5 งานพัฒนาและงานก่อสร้างได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้ว 

งานพัฒนาและงานก่อสร้างโครงการที่ ถือว่าเป็นงานขั้นตอนเบื้องต้น ได้แก่ 

• งานวิศวกรรมและงานออกแบบ 

• การเซน็สญัญาจ้างเหมางานปรับปรุงและเตรียมพื้นที่  หรือจ้างเหมาก่อสร้าง 

• การปรับปรุงสภาพพื้นที่ และการจัดเตรียมพื้ นที่  

• การสร้างสาธารณปูโภค เช่น ถนน ท่อระบายน า้ ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ 

• การวางผัง 

• การสร้างฐานรากของบ้านหรืออาคาร 

งานพัฒนาและงานก่อสร้างที่ ถือว่าได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของงานก่อสร้างตามโครงการที่ เสนอขายซึ่ งได้รับการรับรองโดยวิศวกรหรือสถาปนิกของ

โครงการ 
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19.3.6 ผู้ขายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏบิัติตามสัญญาและค าชี้ ชวนต่างๆ ที่ ได้ให้

ไว้ 

ผู้ขายมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน หรือหลักประกัน เพื่ อใช้ในการด าเนินงาน 

ปรับปรุงที่ ดินงานก่อสร้างอาคารและสิ่ งอ านวยความสะดวกให้เสรจ็ตามที่ ระบุไว้ในสญัญา 

และผู้ขายสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่ นๆ ที่ ได้ให้ไว้ ความสามารถดังกล่าวอาจพิจารณา

ได้จากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ความสามารถในการกู้ ยืมเงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวก

จาก การด าเนินงานของผู้ขายงานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยด ี

 19.3.7 งานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยด ี

ผู้ขายได้ท างานพัฒนาก้าวหน้าผ่านงานขั้นตอนเบื้ องต้นแล้ว และมีเคร่ืองชี้ ว่างานจะท า

เสรจ็ได้ตามแผน สิ่ งที่ ชี้ความก้าวหน้าบางอย่าง ได้แก่ 

• เงินทุนที่ ได้จ่ายไปในงานพัฒนาตามแผน 

• งานพัฒนาที่ ดินได้เร่ิมแล้ว 

• แผนงานวิศวกรรมที่ มีและความผูกพันของงานเกี่ ยวกับสงัหาริมทรัพย์ที่ ขาย 

• งานที่ ได้ท าส าเร็จแล้วเกี่ ยวกับถนน ทางเข้า ท่อระบายน า้ ประปา ไฟฟ้า บ่อบ าบัด 

น า้เสยี และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสญัญา 

นอกจากนี้  ต้องไม่มีสิ่ งบ่งชี้ ให้เห็นถึงปัจจัยที่ จะท าให้งานหยุดชะงัก เช่น ไม่สามารถขอ

ใบอนุญาต ไม่สามารถจัดจ้างผู้ รับเหมา จัดหาคนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ และต้องสามารถ 

ประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนรวมและขั้นความก้าวหน้าของงานจนกระทั่งงาน

เสรจ็ได้อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาถึงปริมาณขาย แนวโน้มราคาขาย ความต้องการซื้ อ 

รวมทั้งปัจจัยฤดูกาล ประสบการณ์ของผู้ขาย ที่ ตั้งตามภูมิศาสตร์ และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม

ต่างๆ ประกอบด้วย 

19.3.8 ผู้ขายได้โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่ มีนัยส าคัญในทรัพยส์นิให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 

หากผู้ขายต้องเข้าไปเกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินหลังจากที่ ได้ขายไปแล้วในลักษณะที่ ยังคงเกบ็

ความเสี่ ยงส่วนใหญ่ หรือผลประโยชน์ที่ มีนัยสาคัญในทรัพย์สินนั้นอยู่ ถือว่าผิดเกณฑ์ข้อนี้  

เช่น การขายโดยมีการท าสัญญาซื้อคืนเพื่ อเป็นการดึงดูดผู้ซื้อในแง่การขาย การขายนี้ถือว่า

ผู้ขายยังมีความเสี่ ยงในทรัพยส์นินั้นอยู่ 

ส าหรับการขายที่ ดิน ผู้ขายได้ท างานพัฒนาเสรจ็สมบูรณ์แล้วและไม่มีพันธะที่ จะต้องท างาน 

ปรับปรุงต่างๆ ให้ส าเรจ็เกี่ ยวกบัที่ ดินเป็นแปลงๆ ที่ ขาย หรือ งานสร้างเคร่ืองอ านวยความ 

สะดวกต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับที่ ดินเป็นแปลงๆ ที่ ขาย 
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วิธีการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 

19.4 การรับรู้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท คือ การขายที่ ดิน ขายที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูก

สร้าง และการขายอาคารชุด สามารถเลือกการรับรู้ ได้หลายวิธีตามเง่ือนไขของการเกิดขึ้นของรายได้

จากการขายนั้น คือ 

19.4.1 รับรู้ เป็นรายได้ทั้งจ านวน 

19.4.2 รับรู้ เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ 

19.4.3 รับรู้ เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ ถึงก าหนดช าระ 

กรณีที่ ไม่อาจรับรู้ เป็นรายได้ตาม 19.4.1-19.4.3 ให้บันทึกเงินที่ ได้รับเป็นเงินมัดจ าหรือเงินรับ

ล่วงหน้า  

เงื่อนไขการรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จหรือตามเงินค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 

19.5 กิจการที่ ค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้ ง 3 ประเภทดังกล่าว อาจเลือกรับรู้ เ ป็นรายได้จากการขาย 

อสังหาริมทรัพย์ตามอัตราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็หรือตามเงินค่างวดที่ ถึงก าหนดช าระได้ ถ้ารายการ

ขายนั้นๆ เข้าเงื่ อนไขดังนี้  

19.5.1 การขายเกิดขึ้นแล้ว (ในกรณีของการขายห้องชุดของอาคารชุด การท าสัญญาจะซื้อจะขาย

ต้องมีจ านวนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่  ที่ เปิดขายหรือที่ เปิดจอง) 

19.5.2 ผู้ ซ้้ือไม่มีสทิธเิรียกเงนิคืน 

19.5.3 ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความเป็นอสิระต่อกนัหรือเป็นการด าเนินธุรกจิตามปกติ 

19.5.4 เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ซื้อที่ ช าระแล้วต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ 

ราคาขายตามสญัญา 

19.5.5 ผู้ขายมีความสามารถเกบ็เงินได้ตามสญัญา 

19.5.6 งานพัฒนาและงานก่อสร้างของผู้ขายได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของงานก่อสร้างตามโครงการที่ เสนอขาย 

19.5.7 ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี 

19.5.8 การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยด ี

19.5.9 ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ ต้องใช้ในการก่อสร้างได้

อย่างมีหลักเกณฑ ์ทั้งนี้ ต้นทุนที่ ประมาณการไว้ จ าเป็นต้องปรับปรุงอย่างน้อยปีละคร้ังหรือ

เมื่ อผู้ขายประมาณได้ว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงในจ านวนต้นทนุอย่างมีสาระส าคัญ 

19.6 การรับรู้ เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ 

19.6.1 วิธกีารก าหนดอตัราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็มีหลายวิธ ีได้แก่ 
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19.6.1.1 อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้นของงานที่ ท าเสรจ็จนถึงปัจจุบันกับ 

ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมต้นทุนที่ ดิน 

19.6.1.2 การส ารวจเนื้องานที่ ได้ท าแล้ว 

19.6.1.3 การส ารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ ท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตาม

สญัญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

19.6.2 ในกรณีที่ ผู้ซื้ อผิดนัดช าระเงินเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันและอัตราส่วนของงานที่ ท าเสร็จสูง

กว่าเงินค่างวดที่ ถึงก าหนดช าระ ให้หยุดการรับรู้รายได้ทนัท ี

19.6.3 ควรมีการตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญูตามความเหมาะสม 

19.7 การรับรู้ เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ ถึงก าหนดช าระ 

19.7.1 การรับรู้ เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ ถึงก าหนดช าระ ให้ใช้วิธกีารรับรู้ตามอตัราก าไรขั้นต้น 

19.7.2 ในกรณีที่ อัตราส่วนของงานที่ ท าเสร็จต ่ากว่าสัดส่วนของเงินที่ ได้รับผ่อนช าระตามก าหนด

ต่อราคาขายผ่อนช าระ ให้รับรู้ รายได้ไม่เกินอัตราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ ส่วนเงินค่างวดที่

ได้รับผ่อนช าระเกนิกว่าอตัราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ให้ถือเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซื้อ 

19.7.3 ในกรณีที่ ผู้ซื้อผิดนัดช าระเงินเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนั ให้หยุดรับรู้รายได้ทนัท ี

19.7.4 ควรมีการตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญูตามความเหมาะสม 

19.7.5 ถ้าในระหว่างการผ่อนช าระ ผู้ซื้ อสามารถช าระเงินส่วนที่ เหลือทั้งหมดได้ก่อนก าหนด หรือ 

สามารถหาแหล่งเงินกู้อื่ นใด รวมทั้งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์และผู้ขายได้โอนความ

เสี่ ยง และผลประโยชน์ที่ มีนัยส าคัญในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้ อแล้ว ให้รับรู้จ านวนเงินดังกล่าว

เป็น รายได้ทั้งจ านวนในงวดนั้น 

การบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดร้บัเป็นเงินมดัจ า 

19.8 ในกรณีที่ การขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้ เป็นรายได้ตามย่อหน้าที่  19.4 ให้บันทึก

จ านวนเงินที่ ได้รับเป็นเงินมัดจ าหรือเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซื้อจนกว่าการขายดังกล่าวจะเข้าเง่ือนไขตาม

ย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่ งข้างต้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

19.9 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

19.9.1 วิธกีารรับรู้รายได้ 

19.9.2 ในกรณีที่ ใช้วิธีรับรู้ รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ ท าเสร็จให้เปิดเผยวิธีการก าหนด

อตัราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ด้วย 
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บทท่ี 20 

สญัญาก่อสรา้ง 

20.1 สัญญาก่อสร้าง หมายถึง สัญญาที่ ท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่ อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือก่อสร้าง

สินทรัพย์หลายรายการซึ่ งสัมพันธ์กนัอย่างใกล้ชิด หรือต้องพึ่ งพากนัในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี

และหน้าที่  หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขั้นสดุท้าย 

20.2 สัญญาราคาคงที่  หมายถึง สัญญาก่อสร้างซึ่ งมีการตกลงด้วยราคาคงที่  หรือด้วยอัตราคงที่ ต่อหน่วย 

ของผลผลิตซึ่ งระบุไว้ในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ ตกลงกันขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของ 

ต้นทุนตามเง่ือนไขที่ ระบุไว้ในสญัญา 

20.3 สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ ม หมายถึง สัญญาก่อสร้างซึ่ งกิจการจะได้รับคืนต้นทุนตามที่ ตกลงกันบวก 

ส่วนเพิ่ ม ซึ่ งส่วนเพิ่ มนั้นก าหนดเป็นอตัราร้อยละของต้นทุนดังกล่าวหรือเป็นจ านวนคงที่  

20.4 สญัญาก่อสร้างอาจท าขึ้นเพื่ อก่อสร้างสนิทรัพย์เพียงรายการเดียว เช่น สะพาน ตึก เขื่ อน ท่อสง่น า้มัน 

ถนน เรือ หรืออุโมงค์ หรืออาจท าขึ้นเพื่ อก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ ซึ่ งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

หรือต้องพึ่ งพากนัในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่  หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขั้น

สุดท้าย ตัวอย่างเช่น สัญญาก่อสร้างโรงกล่ันน ้ามันและสัญญาก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์หลาย

รายการซึ่ งมีความสมัพันธ์กนั 

20.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้สญัญาก่อสร้างรวมถึงสญัญาต่อไปนี้  

20.5.1 สัญญาการให้บริการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้าง

ผู้จัดการ โครงการ หรือสถาปนิก 

20.5.2 สญัญาการซ่อมบ ารุงหรือการร้ือถอนสนิทรัพย์และสญัญาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการ 

ร้ือถอนสนิทรัพย ์

การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 

20.6 เมื่ อกิจการท าสัญญาเพื่ อก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสินทรัพย์แต่ละรายการให้ถือ

เสมือนว่าได้มีการท าสญัญาก่อสร้างแยกจากกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.6.1 สนิทรัพยแ์ต่ละรายการมีข้อเสนอที่ แยกจากกนั 

20.6.2 สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผู้ ว่าจ้างสามารถ 

ยอมรับหรือปฏเิสธสญัญาส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัสนิทรัพยแ์ต่ละรายการได้ 

20.6.3 ต้นทุนและรายได้ของสนิทรัพยแ์ต่ละรายการสามารถระบุได้ 
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20.7 กิจการต้องปฏิบัติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะท ากับผู้ ว่า

จ้างเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.7.1 สญัญาหลายสญัญามีการต่อรองร่วมกนัในลักษณะของสญัญาชุดเดียวกัน 

20.7.2 สญัญาทุกสญัญามีความสัมพันธ์กนัอย่างมากจนท าให้สญัญาแต่ละสญัญาเป็นส่วนหนึ่ งของ

โครงการเดียวซึ่ งมีอตัราก าไรร่วมกนั 

20.7.3 การปฏบิัติตามสัญญาทุกสญัญาเกดิขึ้นในเวลาเดียวกนั หรือเกดิขึ้นเป็นล าดับต่อเนื่ องกนั  

20.8  สัญญาก่อสร้างอาจให้สิทธิแก่ผู้ ว่าจ้างหรืออาจมีการแก้ไขเพื่ อให้ผู้ ว่าจ้างว่าจ้างกิจการให้ก่อสร้าง

สินทรัพย์เพิ่ มเติมได้ ส าหรับสินทรัพย์ที่ สร้างเพิ่ มเติมนี้  กิจการต้องปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสัญญา

กอ่สร้างแยกต่างหาก เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

20.8.1 สินทรัพย์ที่ ก่อสร้างเพิ่ มเติมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากสินทรัพย์ที่ ระบุในสัญญาเดิมไม่

ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์ 

20.8.2 การต่อรองราคาของสนิทรัพย์ที่ ก่อสร้างเพิ่ มเติมไม่ได้ค านึงถึงราคาตามสญัญาเดิม 

รายไดค่้าก่อสรา้ง 

20.9 รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วย 

20.9.1 จ านวนรายได้เมื่ อเร่ิมแรกตามที่ ตกลงไว้ในสญัญา 

20.9.2 จ านวนเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การ

เรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพื่ อจูงใจ หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.9.2.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะก่อให้เกดิรายได้ 

20.9.2.2 สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

ตน้ทุนการก่อสรา้ง 

20.10 ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้  

20.10.1 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสญัญา 

20.10.2 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่ งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตาม

สญัญา 

20.10.3 ต้นทุนอื่ นที่ สามารถเรียกเกบ็จากผู้ ว่าจ้างได้ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาก่อสร้าง 

การรบัรูร้ายไดค่้าก่อสรา้งและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 

20.11 เมื่ อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องรับรู้ รายได้

ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามล าดับ 
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โดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ผล

ขาดทุนที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นจากงานก่อสร้างตามสญัญาเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

20.12 ในกรณีที่ สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาราคาคงที่  กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญา 

ได้อย่างน่าเชื่ อถือกต่็อเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.12.1 รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถอื 

20.12.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง 

20.12.3 ต้นทุนการก่อสร้างที่ จะต้องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาสามารถวัด

มูลค่า ได้อย่างน่าเชื่ อถือ และขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

20.12.4 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเชื่ อถือ ซึ่ งท าให้กิจการสามารถเปรียบเทยีบต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่

ได้ประมาณไว้ 

20.13 ในกรณีที่ สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ ม กิจการจะสามารถประมาณผลของงาน

กอ่สร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเชื่ อถือกต่็อเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.13.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับงาน

ก่อสร้าง 

20.13.2 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับงานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเชื่ อถือ ไม่ว่ากจิการจะสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผู้ ว่าจ้างได้หรือไม่ 

20.14 กิจการอาจก าหนดขั้นความส าเรจ็ของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่ สามารถวัดผลของงาน 

ที่ ท าได้อย่างน่าเชื่ อถือ วิธทีี่ ใช้ขึ้นอยู่กบัลักษณะของสญัญา ซึ่ งอาจรวมถึงวิธใีดวิธหีนึ่ งต่อไปนี้   

20.14.1 อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้นของงานที่ ท าเสรจ็จนถึงปัจจุบันกับประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น 

20.14.2 การส ารวจเนื้องานที่ ได้ท าแล้ว 

20.14.3 การส ารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ ท าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดย

พิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพ 

ทั้งนี้  ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างมักไม่สะท้อนให้เหน็ถึงเนื้องานที่ ท าเสรจ็ 

20.15 เมื่ อกิจการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้ นจนถึง

ปัจจุบัน ต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันต้องเป็นต้นทุนที่ สะท้อนให้เห็นถึงงานที่ ท าเสร็จ

เทา่นั้น ตัวอย่างของต้นทุนการก่อสร้างที่ ต้องไม่น ามารวมเป็นต้นทุนที่ เกดิขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  
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20.15.1 ต้นทุนการก่อสร้างที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนของวัสดุที่

ได้ส่งไปสถานที่ ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้น าไปใช้ หรือวัสดุที่ ได้เตรียมไว้เพื่ อใช้ในงานก่อสร้าง

แต่ยังไม่ได้น าไปใช้ เว้นแต่วัสดุดังกล่าวได้จัดท าขึ้ นหรือสร้างขึ้ นโดยเฉพาะส าหรับงาน

ก่อสร้างนั้น 

20.15.2 จ านวนที่ จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กบัผู้ รับเหมาช่วงตามสญัญารับเหมาช่วง 

20.16 เมื่ อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

20.16.1 กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่ เกดิขึ้น และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง 

แน่ที่ จะเรียกเกบ็เงินในส่วนของต้นทุนนั้นจากผู้ ว่าจ้างได้ 

20.16.2 กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนการก่อสร้างที่ เกดิขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย 

20.17 เมื่ อความไม่แน่นอนซึ่ งท าให้กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่าง

น่าเชื่ อถือได้หมดไป กจิการต้องรับรู้รายได้และต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบังานก่อสร้าง 

การรบัรูข้าดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

20.18 เมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กิจการ 

ต้องรับรู้ขาดทุนที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

20.19 วิธีอัตราส่วนของงานที่ ท าเสรจ็ต้องใช้จ านวนสะสมของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างของ 

รอบระยะเวลารายงานก่อนๆ กับประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญา

ของรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการรายได้ค่า

ก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง หรือประมาณการผลของงานก่อสร้าง ต้องถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี กิจการต้องน าจ านวนประมาณการที่ เปล่ียนใหม่มาพิจารณา 

จ านวนรายได้และค่าใช้จ่ายที่ รับรู้ ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ มีการเปล่ียนประมาณการทางบัญชีและ 

งวดต่อๆ ไป 

การเปิดเผยขอ้มูล 

20.20 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

20.20.1 จ านวนรายได้ค่าก่อสร้างที่ รับรู้ เป็นรายได้ในระหว่างงวด 

20.20.2 วิธีที่ ใช้ในการก าหนดรายได้ค่าก่อสร้างที่ รับรู้ เป็นรายได้ในระหว่างงวดและวิธีที่ ใช้ในการ 

ก าหนดขั้นความส าเรจ็ของงานระหว่างก่อสร้าง 
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20.21 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เกี่ ยวกับสัญญางานก่อสร้างระหว่างท าที่ มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงาน 

20.21.1 จ านวนรวมของต้นทุนที่ เกดิขึ้นและก าไรที่ รับรู้  (หักด้วยขาดทุนที่ รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 

20.21.2 จ านวนเงินรับล่วงหน้า 

20.21.3 จ านวนเงินประกนัผลงาน 

20.22 กจิการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้  

20.22.1 จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ ว่าจ้างส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็น

สนิทรัพย์ของกจิการ 

20.22.2 จ านวนเงินทั้งสิ้ นที่ ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็น 

หนี้สนิของกจิการ 

20.23 ส าหรับงานก่อสร้างที่ อยู่ระหว่างท าทุกสัญญา ซึ่ งต้นทุนที่ เกิดขึ้นบวกด้วยก าไรที่ รับรู้  (หักด้วยขาดทุน 

ที่ รับรู้ ) มีจ านวนเกินกว่าเงินงวดที่ เรียกเกบ็ กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ กิจการมีสิทธิ 

เรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส าหรับงานก่อสร้างตามสญัญาเป็นจ านวนสทุธขิองต้นทุนที่ เกดิขึ้น บวกด้วยก าไร

ที่ รับรู้  หักด้วยผลรวมของขาดทุนที่ รับรู้และเงินงวดที่ เรียกเกบ็ 

20.24 ส าหรับงานก่อสร้างที่ อยู่ระหว่างท าทุกสัญญา ซึ่ งเงินงวดที่ เรียกเกบ็มีจ านวนเกินกว่าต้นทุนที่ เกิดขึ้น 

บวกด้วยก าไรที่ รับรู้  (หักด้วยขาดทุนที่ รับรู้ ) กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ 

เรียกร้องจากกจิการส าหรับงานก่อสร้างตามสญัญาเป็นจ านวนสุทธิของต้นทุนที่ เกดิขึ้น บวกด้วยก าไร 

ที่ รับรู้  หักด้วยผลรวมของขาดทุนที่ รับรู้และเงินงวดที่ เรียกเกบ็ 
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บทท่ี 21 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

ค านิยาม 

21.1 เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่ นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท (หรือ หมายถึงเงินตราสกุล

อื่ นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงาน หากกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  21.17 ถึง 

21.18) 

21.2 รายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่ ก าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้อง 

จ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่ เกดิขึนเมื่ อกจิการ 

21.2.1 ซื้อหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซึ่ งก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

21.2.2 กู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินด้วยจ านวนเงินที่ จะต้องช าระ หรือได้รับช าระคืนเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ หรือ 

21.2.3 ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ หรือก่อหรือช าระหนี้ สิน ซึ่ งก าหนดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

21.3 รายการที่ เป็นตัวเงิน คือ สทิธทิี่ จะได้รับ (หรือภาระที่ จะส่งมอบ) จ านวนเงินที่ ก าหนดได้แน่นอนหรือ

จ านวนเงินที่ สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น เงินบ านาญและผลประโยชน์

อื่ นของพนักงานที่ จะต้องจ่ายเป็นเงินสด ประมาณการหนี้สนิที่ ต้องช าระด้วยเงินสด หนี้สนิตามสญัญา

เช่า และเงินสดปันผลซึ่ งรับรู้ เป็นหนี้สนิ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงสัญญาที่ จะได้รับ (หรือส่งมอบ) 

ตราสารทุนของกิจการในจ านวนหน่วยที่ อาจเปล่ียนแปลงได้ หรือ สัญญาที่ จะได้รับ (หรือส่งมอบ) 

สินทรัพย์ในจ านวนเงินซึ่ งอาจเปล่ียนแปลง โดยมูลค่ายุติธรรมที่ จะได้รับ (หรือส่งมอบ) เท่ากับ

จ านวนเงินคงที่ หรือจ านวนหน่วยของสกุลเงิน  

21.4 รายการที่ ไม่เป็นตัวเงิน คือ การไม่มีสิทธิที่ จะได้รับ (หรือภาระที่ จะส่งมอบ) จ านวนเงินที่ ก าหนดได้

แน่นอนหรือจ านวนเงินที่ สามารถทราบได้ในจ านวนหน่วยของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น เงินจ่ายล่วงหน้า

ส าหรับสินค้าและบริการ ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และประมาณการหนี้สนิต่างๆ ที่ ต้องช าระด้วยการส่งมอบสนิทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงิน  

21.5 สกุลเงินที่ ใช้น าเสนองบการเงิน คือ สกุลเงินที่ ใช้ในการเสนองบการเงิน  

การรบัรูร้ายการเมือ่เริ่มแรก 
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21.6 รายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรู้ มูลค่าเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการ

แปลงจ านวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ 

ณ วันที่ เกดิรายการ 

21.7 วันที่ เกิดรายการ คือ วันที่ รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้ รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนที่ ประมาณขึ้น ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียน

จริง ณ วันที่ เกิดรายการมักจะถูกน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาห์หรือ

รอบเดือนอาจถูกน ามาใช้ส าหรับรายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 

ดังกล่าว อย่างไรกด็ี หากอัตราแลกเปล่ียนนั้นเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ การใช้อัตราแลกเปล่ียน 

ถัวเฉล่ียในรอบเวลานั้นอาจไม่เหมาะสม 

การรายงาน ณ วนัสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

21.8 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

21.8.1 รายการที่ เป็นตัวเงินซึ่ งเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตัราปิด 

21.8.2 รายการที่ ไม่เป็นตัวเงินที่ อยู่ในรูปเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม

ให้แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกดิรายการ และ 

21.8.3 รายการที่ ไม่เป็นตัวเงินที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมให้แปลงค่า

โดยใช้อตัราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ วัดมูลค่ายุติธรรมนั้น  

21.9 มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกก าหนดมาจากการเปรียบเทียบจ านวนเงินตั้งแต่ สอง 

จ านวนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ คือ ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ 

แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า หากสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินและมีการวัดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะก าหนดขึ้นโดยการเปรียบเทยีบระหว่าง 

21.9.1 ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้วแต่กรณี) ซึ่ งแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่

ราคาถูกก าหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันที่ เกิดรายการส าหรับรายการซึ่ งวัดค่าด้วยราคา

ทุนเดิม) และ 

21.9.2 ราคาตลาดซึ่ งแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ มูลค่าถูกก าหนด (เช่น อัตราปิด ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) 

21.9.3 ผลกระทบของการเปรียบเทยีบนี้อาจท าให้เกิดผลขาดทุนที่ ถูกรับรู้ ในสกุลเงินบาท แต่จะ

ไม่มีการรับรู้ ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกนั 

21.10 เมื่ อมีอัตราแลกเปล่ียนที่ สามารถใช้ได้หลายๆ อัตรา อัตราที่ ใช้ควรพิจารณาจากกระแสเงินสดใน

อนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่ จะมีการช าระกันโดยให้ถือเสมือนหนึ่ งว่ากระแสเงิน
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สดได้เกดิขึ้น ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงินเป็นการชั่วคราว ให้

ใช้อตัราแลกเปลี่ ยนครั้งแรกสดุที่ สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้ 

 การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 

21.11 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกิดขึ้นจากการช าระเงินของรายการที่ เป็นตัวเงิน หรือจากการแปลงค่า

รายการที่ เป็นตัวเงินของกิจการด้วยอัตราแลกเปล่ียน ซึ่ งแตกต่างไปจากอัตราแลกเปล่ียนเดิมที่ ใช้ใน

การบันทกึรายการคร้ังแรกในระหว่างงวด หรือที่ ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้

ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดนั้น  

21.12 เมื่ อมีการรับรู้ รายการผลก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินไว้ในส่วนของเจ้าของ (หรือ

รายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) องค์ประกอบของ

อัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของผลก าไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรู้ ไว้ในส่วนของเจ้าของ (หรือรายการ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หากกิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ด้วย เช่น บทที่  10 เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดให้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการตีราคาใหม่ของที่ ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ รับรู้ไว้ในส่วนของเจ้าของ (หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หากกจิการเลือกจัดท า

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) หากสนิทรัพย์ดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ผลต่างของ

อัตราแลกเปล่ียนที่ เกิดขึ้นรับรู้ไว้ในส่วนของเจ้าของด้วย (หรือรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น หาก

กิจการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) เป็นต้น ในทางตรงข้าม เมื่ อมีการรับรู้ ผลก าไรหรือ

ขาดทุนของรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก าไรขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมด

ของผลก าไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทุนด้วย  

หน่วยงานต่างประเทศ 

21.13 หน่วยงานต่างประเทศ หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือสาขาของกจิการที่ เสนอ

งบการเงิน โดยมีกิจกรรมหรือการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่ น หรือในสกุลเงินอื่ น นอกจาก

ประเทศหรือสกุลเงินของกจิการที่ เสนองบการเงิน  

 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นสาขา 

21.14 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ ให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้

น าเสนองบการเงินซึ่ งเป็นสกุลเงินที่ แตกต่างออกไป ให้ใช้วิธดีังต่อไปนี้   

21.14.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่ แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด (นั่นคือ รวมถึง งบ

แสดงฐานะการเงินที่ น ามาแสดงเปรียบเทยีบ) ให้แปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วันที่ ของแต่ละ

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
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21.14.2 รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละงบการเงินซึ่ งแสดงในงบก าไรขาดทุน (รวมถึงงบที่ น ามา

แสดงเปรียบเทยีบ) ให้แปลงค่าด้วยอตัราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกดิรายการ และ 

21.14.3 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดให้รับรู้ ในส่วนของเจ้าของ (หรือรายการก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ น หากกจิการเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ซึ่ งเป็นผลต่างที่ เกดิขึ้นจาก  

(1) การแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปล่ียนของวันที่ เกิด

รายการ และการแปลงค่าสนิทรัพย์และหนี้สนิด้วยอตัราปิด 

(2)  การแปลงค่าสนิทรัพย์สทุธต้ินงวดด้วยอตัราปิดซึ่ งต่างจากอตัราปิดเดิม 

ผลสะสมของผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจะถูกแสดงแยกต่างหากในองค์ประกอบของ

ส่วนของเจ้าของจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น และจะถูกจัดประเภท

ใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุน เมื่ อมีการรับรู้ ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงาน

ต่างประเทศนั้น 

21.15 ในทางปฏิบัติ อัตราที่ ประมาณขึ้นซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ เกิดรายการ เช่น อัตราถัว

เฉล่ียของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ มักจะถูกน ามาใช้ในการแปลงค่ารายการรายได้และค่าใช้จ่าย อย่างไรก็

ตาม การใช้อตัราถัวเฉล่ียของรอบระยะเวลาหนึ่ งๆ จะไม่เหมาะสมถ้าอตัราแลกเปลี่ ยนมีความผันผวน

อย่างมีนัยส าคัญ  

 การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศในงบการเงินรวม

หรืองบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

21.16 เมื่ อมีการแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้

น าเสนองบการเงินเพื่ อจะท าให้งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศสามารถรวมไว้ในงบการเงินของ

กิจการที่ น าเสนองบการเงินโดยวิธีรวมงบการเงิน หรือโดยวิธีส่วนได้เสีย  กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 

21.17 สกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงาน หมายถึง สกุลเงินที่ ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก ซึ่ งกิจการ

ด าเนินงานอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะหมายถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ กิจการก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับและจ่ายที่ ส าคัญ  

21.18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องก าหนดสกุลเงินที่ ใช้ในการ

ด าเนินงานที่ ไม่ใช่สกุลเงินบาท แต่หากกิจการต้องการจัดท างบการเงินโดยใช้สกุลเงินที่ ใช้ในการ

ด าเนินงานที่ ไม่ใช่สกุลเงินบาท กิจการกส็ามารถจัดท าได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ ระบุไว้ใน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ  
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บทท่ี 22 

เกษตรกรรม 

22.1 กจิการต้องถือปฏบิัติกบัการบันทกึบัญชีของรายการต่อไปนี้  เมื่ อรายการดังกล่าวเกี่ ยวข้องกบักจิกรรม

ทางการเกษตร 

22.1 สนิทรัพย์ชีวภาพ เว้นแต่พืชเพื่ อการให้ผลิตผลที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตรให้ถือ

ปฏบิัติตามบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ และ 

22.2 ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ ยว 

22.2  กจิกรรมทางการเกษตร หมายถึง การบริหารการเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพและการเกบ็เกี่ ยวของสินทรัพย์

ชีวภาพเพื่ อการขาย หรือเพื่ อเปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่ อเพิ่ มจ านวนสนิทรัพย์ชีวภาพ  

22.3 ผลิตผลทางการเกษตร หมายถึง ผลิตผลที่ เกบ็เกี่ ยวได้จากสนิทรัพย์ชีวภาพของกจิการ 

22.4 สนิทรัพย์ชีวภาพ หมายถึง สตัว์หรือพืชที่ มีชีวิต  

22.5 พืชเพื่ อการให้ผลิตผล หมายถึง พืชที่ มีชีวิตซึ่ ง (1) ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพื่ อจัดหาซึ่ งผลิตผล

ทางการเกษตร (2) คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลา และ (3) มีความเป็นไปได้ที่ ยาก

ย่ิงที่ จะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่เป็นการขายเศษซากที่ เป็นผลพลอยได้  

22.6 การเกบ็เกี่ ยว หมายถึง การแยกผลผลิตออกจากสินทรัพย์ชีวภาพหรือการยุติกระบวนการด ารงชีวิต

ของสนิทรัพย์ชีวภาพ 

22.7 การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพ หมายถึง กระบวนการซึ่ งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพหรือ

ปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเสื่ อมถอย การให้ผลิตผล และการ

ขยายพันธุ ์ 

การรบัรูร้ายการ 

22.8  กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังนี้   

22.8.1 กจิการควบคุมสนิทรัพย์นั้นซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 

22.8.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สนิทรัพย์นั้น และ 

22.8.3 มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสนิทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ  

การวดัมูลค่า 
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22.9 กิจการต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีกับสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้วิธีราคา

ทุนหรือวิธมีูลค่ายุติธรรม 

วิธีราคาทุน 

22.10  กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ชีวภาพเมื่ อรับรู้รายการเร่ิมแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

โดยใช้ราคาทุน โดยแสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า 

(ถ้ามี)  

22.11 กิจการต้องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่ เกบ็เกี่ ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุน ณ จุด

เกบ็เกี่ ยว ราคาทุนที่ ได้นี้ ถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันนั้น เมื่ อถือปฏิบัติตามบทที่  8 เร่ือง 

สินคา้คงเหลือ หรือบทอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

22.12 ในการก าหนดราคาทุน ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการลดลงของมูลค่า กิจการต้องพิจารณาตาม

บทที่  8 เร่ือง สินคา้คงเหลือ และบทที่  10 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

22.13 หากสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์ชีวภาพเมื่ อรับรู้รายการเร่ิมแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม

หักด้วยต้นทุนในการขาย กิจการต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ

ขายในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเมื่ อเกดิขึ้น  

22.14  กจิการต้องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่ เกบ็เกี่ ยวจากสนิทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกี่ ยว มูลค่ายุติธรรมที่ ได้นี้ ถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันนั้น 

เมื่ อถือปฏบิัติตามบทที่  8 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ หรือบทอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

22.15 ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร กิจการต้องพิจารณา

ดังต่อไปนี้   

22.15.1 กรณีมีตลาดที่ มีสภาพคล่อง (มีตลาดรองรับ ณ สถานที่ และสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน) 

กิจการต้องใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดดังกล่าว ทั้งนี้หากกิจการสามารถเข้าถึงตลาดที่ มี

สภาพคล่องได้หลายแห่ง กจิการต้องใช้ราคาของตลาดที่ คาดว่าจะน าสนิค้านั้นไปขาย   

22.15.2 กรณีไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง กจิการต้องใช้วิธใีดวิธหีนึ่ งหรือหลายวิธดีังต่อไปนี้   

22.15.2.1 ราคาของรายการล่าสุดที่ เกิดขึ้ นในตลาด โดยให้ปรับปรุง หากมีการ

เปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยส าคัญในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิที่ เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง

วันที่ เกดิธุรกรรมดังกล่าวกบัวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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22.15.2.2 ราคาตลาดของสินทรัพย์อื่ นที่ คล้ายคลึงกัน โดยให้ปรับปรุงเพื่ อสะท้อนถึง

ความแตกต่าง และ 

22.15.2.3 ราคาเทียบเคียงของกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น มูลค่าของผลไม้ที่ แสดงในหน่วย

บรรจุสนิค้าเพื่ อส่งออก หรือมูลค่าของโคหรือกระบือที่ แสดงในหน่วยกโิลกรัม

ของเนื้อ เป็นต้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

วิธีราคาทุน 

22.16  กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพที่ วัดมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุนทุกข้อดังต่อไปนี้   

22.16.1 รายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม 

22.16.2 วิธกีารคิดค่าเสื่ อมราคา 

22.16.3 อายุการใช้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่ อมราคาที่ ใช้ และ 

22.16.4 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่ อการลดลงของ

มูลค่า (ถ้ามี) ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด และรายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ชีวภาพระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่ แสดงถึงรายการต่อไปนี้   

22.16.4.1 มูลค่าที่ เพิ่ มข้ึนซึ่ งเกดิจากการซื้อ หรือการรวมธุรกจิ (ถ้ามี) 

22.16.4.2  มูลค่าที่ ลดลงซึ่ งเกดิจากการเกบ็เกี่ ยว หรือการขาย  

22.16.4.3 ค่าเสื่ อมราคา 

22.16.4.4 การเปลี่ ยนแปลงอื่ น  

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

22.17  กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกข้อดังต่อไปนี้   

22.17.1 รายละเอยีดของสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม  

22.17.2 วิธีที่ ใช้และข้อสมมติที่ มีนัยส าคัญในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละ

กลุ่ม และของผลิตผลทางการเกษตรแต่ละกลุ่ม ณ จุดเกบ็เกี่ ยว  

22.17.3 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้น

งวดที่ แสดงถึงรายการต่อไปนี้   

22.17.3.1 ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขาย 

22.17.3.2 มูลค่าที่ เพิ่ มข้ึนซึ่ งเกดิจากการซื้อ หรือการรวมธุรกจิ (ถ้ามี)  

22.17.3.3  มูลค่าที่ ลดลงซึ่ งเกดิจากการเกบ็เกี่ ยว หรือการขาย 
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22.17.3.4  ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิที่ เกดิจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุล

เงินที่ ใช้ในการน าเสนองบการเงินที่ ต่างไป และการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการน าเสนองบการเงินของกิจการที่ เสนอ

รายงาน (ถ้ามี) และ 

22.17.3.5  การเปลี่ ยนแปลงอื่ น  
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บทท่ี 23 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 

23.1 รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานในระดับท้องถิ่ น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ 

23.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่กิจการ

เพื่ อแลกเปล่ียนกับการที่ กิจการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการทั้งที่

ได้ปฏบิัติแล้วในอดีตและที่ จะปฏบิัติในอนาคต  

23.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่รวมถึง 

23.3.1 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ความ

ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคหรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่า การให้การค า้

ประกนัและการให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยในอตัราที่ ต า่ เป็นต้น และ 

23.3.2 รายการค้าที่ ท ากับรัฐบาลซึ่ งไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ เช่น 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่ มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกจิการ เป็นต้น 

23.4 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง การที่ รัฐบาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่

กิจการใดกิจการหนึ่ งหรือกลุ่มกิจการที่ มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่ รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

ประโยชน์ที่ รัฐบาลให้โดยทางอ้อมซึ่ งมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้าง

สาธารณปูโภคในพื้นที่ ที่ มีการพัฒนา หรือการก าหนดข้อจ ากดัทางการค้าต่อคู่แข่ง เป็นต้น 

23.5 บทนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ ให้แก่กิจการในรูปของประโยชน์ที่ ใช้ในการ

ก าหนดก าไรหรือขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ก าหนดหรือจ ากัดจ านวนหนี้สินภาษีเงินได้ ตัวอย่าง

ของประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่ อมราคาใน

อตัราเร่ง และการลดอตัราภาษีเงินได้ เป็นต้น 

การรบัรูร้ายการ 

23.6 กจิการต้องไม่รับรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จนกว่าจะเชื่ อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  

23.6.1 กจิการจะปฏบิัติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ ก าหนดไว้ และ 

23.6.2 กจิการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น 

23.7 กจิการต้องรับรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้กต่็อเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้   

23.7.1 กรณีที่ เงินอุดหนุนไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขที่ ผู้ รับต้องปฏิบัติตามในอนาคต กจิการจะรับรู้ เป็น

รายได้กต่็อเมื่ อมีสทิธไิด้รับเงินอุดหนุนนั้น  
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23.7.2 กรณีเงินอุดหนุนก าหนดเง่ือนไขที่ ผู้ รับต้องปฏิบัติตามในอนาคต กิจการจะรับรู้ เป็นรายได้

กต่็อเมื่ อกจิการได้ปฏบิัติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ ก าหนดไว้เท่านั้น  

 กรณีเงินอุดหนุนที่ ได้รับก่อนเข้าเกณฑก์ารรับรู้ เป็นรายได้ กิจการจะต้องรับรู้ ไว้เป็นรายได้รอการรับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน  

23.8 กิจการต้องรับรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่

กจิการรับรู้ ต้นทุนที่ เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย  

การวดัมูลค่า 

23.9 กจิการต้องวัดมูลค่าของเงินอุดหนุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ได้รับหรือที่ มีสิทธทิี่ จะได้รับ  

การแสดงรายการ 

 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์

23.10 เงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์ คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ มีเง่ือนไขหลักให้กิจการที่ เข้าข่าย

ได้รับเงินอุดหนุนต้องซ้ือ สร้าง หรือจัดหาสนิทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเง่ือนไขรองที่ เกี่ ยวกบัการจ ากัด

ประเภทหรือสถานที่ ตั้งของสนิทรัพย์หรือระยะเวลาที่ กจิการต้องจัดหาหรือถือครองสนิทรัพย์นั้น 

23.11 กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินโดยสามารถ

เลือกแสดงได้ 2 วิธ ีดังนี้  

23.11.1 กิจการรับรู้ เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑท์ี่

เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หรือ 

23.11.2 กิจการน าเงินอุดหนุนมาแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ได้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ และทยอยรับรู้ ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์เสื่ อมสภาพ (ในรูปของค่าเสื่ อมราคาที่ ลดลง) 

 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่วขอ้งกบัรายได ้

23.12 เงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้ คือ เงินอุดหนุนอื่ นจากรัฐบาลที่ ไม่ใช่เงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับ

สนิทรัพย ์

23.13 กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้เป็นส่วนหนึ่ งในงบก าไรขาดทุน โดยแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ภายใต้หมวดรายได้อื่ น หรืออาจน าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปแสดงโดย

การหักกบัค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง 

 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาล 
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23.14 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูบทที่  5 เร่ือง 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด)  

23.14.1 หากกิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องน าเงินอุดหนุนส่วน

ที่ จ่ายคืนนั้นไปเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือลดรายได้รอการรับรู้ ด้วยจ านวนที่

ต้องจ่ายคืน นอกจากนั้นกิจการต้องรับรู้ผลสะสมของค่าเสื่ อมราคาที่ เพิ่ มขึ้ นจนถึงวันที่

กจิการต้องจ่ายคืนจากรัฐบาลนั้นเข้างบก าไรขาดทุนทนัท ี

23.14.2 หากกิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้ กิจการต้องน าเงินอุดหนุนที่ จ่าย

คืนนั้นไปหักรายได้รอการรับรู้ที่ ได้บันทึกไว้ส าหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว ในกรณีที่ เงิน

อุดหนุนที่ ต้องจ่ายคืนมีจ านวนสูงกว่าหรือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู้  

กจิการต้องรับรู้ ส่วนเกนิของเงินอุดหนุนที่ ต้องจ่ายคืนนั้นเข้างบก าไรขาดทุนทนัท ี

การเปิดเผยขอ้มูล 

23.15 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกข้อดังต่อไปนี้   

23.15.1 นโยบายการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่ กิจการเลือกใช้ในการแสดง

รายการในงบการเงิน 

23.15.2 ลักษณะและจ านวนเงินของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ กจิการรับรู้ในงบการเงิน 

23.15.3 เง่ือนไขที่ กิจการยังไม่ได้ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นอื่ น ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลที่ กจิการรับรู้  และ 

23.15.4 ระบุถึงลักษณะ ขอบเขตและระยะเวลาของความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่ นที่

กจิการได้รับประโยชน์โดยตรง (ดูย่อหน้าที่  23.3) 
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บทท่ี 24 

อนุพนัธ ์

24.1 อนุพันธ ์คือ เคร่ืองมือทางการเงินหรือสญัญาอื่ น ที่ มีลักษณะทั้งสามข้อดังต่อไปนี้   

24.1.1 มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่ ระบุไว้ 

เช่น อตัราดอกเบี้ย ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่ อถือด้านเครดิตหรือดัชนี

ความน่าเชื่ อถือด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่ น โดยมีเง่ือนไขว่ากรณีของตัวแปรที่ ไม่ใช่ตัวแปร

ทางการเงิน ตัวแปรนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่ เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง (บางคร้ัง

เรียกว่า รายการอ้างองิ) 

24.1.2 ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่ อเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจ านวนเพียงเล็กน้อยเมื่ อเทียบกับ

สัญญาประเภทอื่ นซึ่ งมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยตลาด และ 

24.1.3  การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 

24.2 ตัวอย่างทางปฏิบัติของอนุพันธ์ คือ สัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาแลกเปล่ียนและ

สัญญาสิทธิเลือก โดยปกติอนุพันธม์ีจ านวนเงินตามสัญญาที่ เป็นจ านวนเงินหน่วยสกุลเงิน จ านวนหุ้น 

จ านวนหน่วยของน า้หนัก หรือปริมาณหรือหน่วยอื่ นที่ ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรกต็าม ตราสารอนุพันธ์

ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ถือหรือผู้ออกที่ จะลงทุนหรือได้รับจ านวนเงินตามสัญญา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา 

ในอีกลักษณะหนึ่ งอนุพันธ์สามารถก าหนดการจ่ายช าระคงที่  หรือการจ่ายช าระจ านวนเงินที่ สามารถ

เปล่ียนแปลง (แต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนตามการเปล่ียนแปลงของรายการที่ อ้างอิง) ตามผลลัพธ์ของ

เหตุการณ์ในอนาคตบางอย่างที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับจ านวนเงินตามสัญญา ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจ

ก าหนดการจ่ายช าระคงที่ เป็นจ านวนเงิน 1,000 หน่วย ถ้าอัตราดอกเบี้ย LIBOR ส าหรับระยะเวลา 

6 เดือน เพิ่ มข้ึนร้อยละ 1 สญัญาดังกล่าวคืออนุพันธ ์แม้ว่าจ านวนเงินตามสญัญาไม่ได้ระบุไว้  

24.3 หากกิจการมีรายการอนุพันธ์ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  24.1 ถึง 24.2 กิจการต้องเลือกถือปฏิบัติกับ

รายการดังกล่าว ตามข้อใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

24.3.1 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรายการอนุพันธ์คงเหลือ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน โดยกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรม

ของสัญญา พร้อมทั้งสนับสนุนแต่ไม่ได้บังคับให้เปิดเผยถึงความเสี่ ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ ยนและการจัดการความเสี่ ยงของกิจการเพิ่ มเติม หรือ 

24.3.2 รับรู้รายการส าหรับรายการอนุพันธด้์วยวิธีการคงค้างอย่างง่าย รวมถึงเปิดเผยข้อมูลตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  24.3.1 หรือ 
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24.3.3 รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ท าสัญญา และวัดมูลค่า

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมในภายหลังในงบก าไรขาดทุน รวมถึงเปิดเผยจ านวนของก าไร (ขาดทุน) จากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ รับรู้ ในระหว่างงวดและตามที่ ก าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่  24.3.1 หรือ 

24.3.4 รับรู้รายการโดยใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงและเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง โดยถือปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน    
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บทท่ี 25 

การรวมธุรกิจ 

25.1 ข้อก าหนดนี้ ไม่ถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่ งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่ น ามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุม

สูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ และการ

ควบคุมนั้นไม่เป็นการควบคุมชั่วคราว  

25.2 การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อื่ นใดซึ่ งท าให้ผู้ซื้ อได้มีการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่ม

ธุรกิจ รายการซึ่ งเป็นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่าการควบรวม ถือเป็นการรวมธุรกิจด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจด าเนินการในหลายรูปแบบเพื่ อให้ได้มีการควบคุมจากผู้ถูกซื้อ ตัวอย่างเช่น  

• โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่ น (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิที่

ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 

• โดยการก่อหนี้สนิ 

• โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

• โดยการให้สิ่ งตอบแทนมากกว่าหนึ่ งรูปแบบ หรือ 

• โดยไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ซึ่ งรวมถึง การรวมธุรกิจที่ ด าเนินการตามสัญญาเพียง

อย่างเดียว  

25.3 ธุรกิจ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ เมื่ อรวมกันแล้วสามารถน ามาจัดการและด าเนินงาน

เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสนิค้าหรือบริการแก่ลูกค้า การก่อให้เกดิผลตอบแทนการลงทุน (ในรูป

ของเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ย) หรือการก่อให้เกดิผลตอบแทนจากรายได้อื่ นตามปกติธุรกจิ  

25.4 ธุรกิจ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการที่ ส าคัญที่ เมื่ อรวมกันแล้วเป็นตัวสนับสนุนส าคัญ

ในการก่อให้เกดิผลผลิต กล่าวคือ  

25.4.1 มีการน าปัจจัยน าเข้ารวมถึงสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งที่ มีตัวตน และไม่มีตัวตน หรือสทิธใิน

การใช้สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน สนิทรัพย์ทางปัญญา ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือ

สทิธทิี่ จ าเป็นและพนักงานที่ ท าให้เกดิผลผลิตหรือสามารถสนับสนุนการเกดิผลผลิต  

25.4.2 ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการด าเนินงาน และกระบวนการในการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ จ าเป็นเพื่ อท าให้สิ่ งที่ น าเข้ากลายเป็นผลผลิต  

25.4.3 ผลผลิตดังกล่าวอาจเป็นในรูปแบบของสินค้าหรือบริการที่ ให้แก่ลูกค้า หรือผลตอบแทน

ในรูปของเงินปันผล หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนจากรายได้อื่ นตามปกติธุรกจิ  
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อย่างไรกต็าม ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องรวมปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ ผู้ขายใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ อย่างไรกต็าม หากกลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ ซื้ อมามีผลผลิต การมีรายได้ต่อเนื่ องเพียง

อย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่ องบ่งชี้ ว่าทั้งปัจจัยน าเข้าและกระบวนการที่ ส าคัญได้ถูกซื้อมาด้วย  

25.5 กจิการต้องประเมินว่ารายการหรือเหตุการณ์อื่ นที่ เกดิขึ้นถือเป็นการรวมธุรกจิหรือไม่โดยใช้ค านิยามที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ซึ่ งก าหนดให้สินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา

ต้องประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ หากสินทรัพย์ที่ ได้มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการที่ น าเสนอรายงานต้อง

บันทกึรายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการซื้อสนิทรัพย์  

 การซ้ือสินทรพัย ์

25.6 กรณีเป็นการซื้ อสินทรัพย์ กิจการต้องถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่ ได้มาในแต่ละรายการ เช่น สินค้า

คงเหลือ ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น ตามข้อก าหนดของบทอื่ นๆ ที่

เกี่ ยวข้องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้       

 การรวมธุรกิจ    

25.7 หากสินทรัพย์ที่ ได้มาเป็นหน่วยธุรกิจ กิจการที่ น าเสนอรายงานสามารถเลือกบันทึกรายการหรือ

เหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยวิธกีารอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้  

25.7.1 การซื้อสนิทรัพย์ ที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  25.6 หรือ 

25.7.2 วิธซีื้อตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

25.8 กิจการที่ เลือกถือปฏิบัติตามวิธีซื้ อตามที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับดังกล่าว เว้นแต่เร่ืองของค่าความนิยม ซึ่ งค่าความนิยมคือสินทรัพย์ที่ แสดงถึง

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ จะได้รับจากสินทรัพย์อื่ นที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่ งไม่

สามารถระบุและรับรู้ เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้นั้น ก าหนดให้ 

25.8.1 ผู้ซื้ อต้องตัดจ าหน่ายค่าความนิยมดังกล่าวอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของค่า

ความนิยมนั้น ระยะเวลาการตัดจ าหน่ายส าหรับค่าความนิยมที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ทราบ

ได้แน่นอนให้กิจการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ ทราบได้แน่นอนนั้น 

ส่วนค่าความนิยมที่ อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน ให้กิจการก าหนดอายุการใช้

ประโยชน์เท่ากบั 20 ปี 

25.8.2 ผู้ซื้ อต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจ าหน่ายค่าความนิยม เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ น่าเชื่ อถือว่า

การตัดจ าหน่ายวิธีอื่ นเหมาะสมกว่าภายใต้สถานการณ์ที่ เป็นอยู่ ในกรณีที่ ผู้ซื้ อมีหลักฐาน

สนับสนุนการตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีอื่ น ผู้ซื้ อต้องเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายที่ เหมาะสมกับ

รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่ ผู้ซื้อคาดว่าจะได้รับจากค่าความนิยมนั้น 
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25.8.3 ผู้ซื้อต้องรับรู้ ค่าตัดจ าหน่ายที่ เกดิขึ้นในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

25.8.4 ผู้ซื้ อต้องแสดงรายการค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่ อการ

ลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 
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บทท่ี 26 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

26.1 การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ หมายถึง การค้นหาแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่ งรวมถึงแร่

ธาตุ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ซึ่ งคล้ายคลึงกัน (similar non-

regenerative resources) หลังจากที่ กิจการได้รับสิทธิทางกฎหมายให้ส ารวจพื้ นที่ ที่ ระบุไว้ รวมทั้งการ

ก าหนดความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการสกดัทรัพยากรแร่ 

26.2 หากกจิการมีรายการธุรกรรมที่ เข้าลักษณะของการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ตามที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่  26.1 กิจการต้องปฏิบัติกับรายการดังกล่าวตามข้อก าหนดทุกข้อตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ เว้นแต่เร่ือง

ของการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์จากการส ารวจและการประเมินค่าให้กิจการถือปฏบิัติตามที่ ระบุ

ไว้ในย่อหน้าที่  26.3 ทั้งนี้กจิการต้องใช้วิธกีารดังกล่าวอย่างสม า่เสมอกบัการจัดประเภทของสนิทรัพย์  

26.3 ในกรณีที่ มีข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ ชี้ ให้เหน็ว่าสนิทรัพย์จากการส ารวจและการประเมินค่ามีมูลค่า

ลดลงอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น  

26.3.1 ช่วงเวลาซึ่ งกิจการมีสิทธิในการส ารวจพื้ นที่ ที่ ระบุไว้ได้หมดลงในระหว่างงวด หรือก าลังจะ

หมดลงในอนาคตอนัใกล้ และสทิธดิังกล่าวจะไม่มีการต่ออายุ 

26.3.2 ไม่ได้มีการวางแผนงานหรือจัดสรรงบประมาณส าหรับรายจ่ายในการส ารวจและการ

ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ต่อไปอกีในพื้นที่ ที่ ระบุไว้ ซึ่ งต้องใช้เงินจ านวนมาก 

26.3.3 การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพื้นที่ ที่ ระบุไว้ไม่ได้น าไปสู่การค้นพบ

ทรัพยากรแร่ในปริมาณที่ เป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และกิจการได้ตัดสินใจหยุดกิจกรรมการ

ส ารวจและการประเมินค่าในพื้นที่ ดังกล่าว  

26.3.4 มีข้อมูลเพียงพอที่ ชี้ ให้เหน็ว่า แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าวน่าจะด าเนินต่อไปได้ แต่มูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์จากการส ารวจและการประเมินค่าไม่น่าจะได้รับคืนเตม็จ านวนจาก

การพัฒนาที่ ประสบความส าเรจ็หรือจากการขาย  

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์จากการส ารวจและการประเมินค่าใน

งบก าไรขาดทุน ในกรณีที่ ไม่ปรากฏว่ามีข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ข้างต้นอีกต่อไป กิจการสามารถ

บันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 
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บทท่ี 27 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

27.1  ข้อตกลงสัมปทานบริการ หมายถึง ข้อตกลงที่ รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่ นๆ (ผู้ให้สัมปทาน) ได้

ท าสัญญากับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้พัฒนา (หรือยกระดับ) ด าเนินการและบ ารุงรักษา

โครงสร้างพื้ นฐานของผู้ ให้สัมปทาน เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ สนามบิน ระบบการจ่ายพลังงาน 

เรือนจ า หรือ โรงพยาบาล เป็นต้น  

27.2 ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนจะอยู่ในขอบเขตของบทนี้  เมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไข

ทุกข้อต่อไปนี้  

27.2.1 ผู้ให้สัมปทานควบคุมหรือก ากับดูแลประเภทของบริการที่ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการใน

การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ และราคาค่าบริการ และ 

27.2.2 ผู้ ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่ มีนัยส าคัญในโครงสร้างพื้ นฐานเมื่ อสิ้ นสุด

ระยะเวลาของข้อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับประโยชน์ หรือวิธอีื่ นใด 

27.3  ข้อตกลงสัมปทานบริการสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท โดยแบ่งตามสิ่ งตอบแทนที่ ผู้ให้สัมปทานให้แก่

ผู้ประกอบการ ดังนี้  

27.3.1 ประเภทที่ หนึ่ ง ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน – ผู้ประกอบการมีสิทธิอัน

ปราศจากเงื่ อนไขตามสญัญาที่ จะได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่ นจากผู้ให้สัมปทาน

หรือตามค าสั่งของผู้ ให้สัมปทานส าหรับการให้บริการก่อสร้าง โดยปกติผู้ ให้สัมปทานมี

อ านาจที่ จะใช้ดุลยพินิจได้เพียงเลก็น้อยที่ จะปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่ องจากข้อตกลงย่อมมีผล

ใช้บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่ จะได้รับเงินสดหากผู้ให้

สัมปทานรับประกันตามสัญญาที่ จะจ่ายแก่ผู้ประกอบการ (1) ตามจ านวนที่ ระบุไว้หรือที่

ก าหนดไว้ หรือ (2) ตามส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างจ านวนที่ ได้รับจากผู้ใช้บริการสาธารณะ

กับจ านวนที่ ระบุไว้หรือที่ ก าหนดไว้ แม้ว่าการจ่ายช าระจะขึ้นอยู่กับการที่ ผู้ประกอบการจะ

สามารถด าเนินการให้โครงสร้างพื้ นฐานเป็นไปตามคุณภาพที่ ระบุไว้หรือตามข้อก าหนด

ทางด้านประสทิธภิาพ 

27.3.2 ประเภทที่ สอง ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ 

(ใบอนุญาต) ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ ใช้บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บ

ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะไม่ใช่สิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่ จะได้รับเงินสดเนื่ องจาก

จ านวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กบัจ านวนการใช้บริการของสาธารณชน  

บางคร้ังสัญญาฉบับเดียวกันอาจจะมีทั้งสองประเภท คือ ในกรณีที่ รัฐบาลให้การรับประกันโดยไม่มี

เง่ือนไขในการที่ จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการจะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน  
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ในกรณีที่ ผู้ประกอบการจะได้รับช าระโดยขึ้นอยู่กับการใช้บริการของประชาชน ผู้ประกอบการจะถือ

เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

27.4 สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง สนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

(1)  เงินสด  

(2)  ตราสารทุนของกจิการอื่ น 

(3) สทิธติามสญัญา 

(3.1) ที่ จะรับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่ นจากกจิการอื่ น หรือ 

(3.2) ที่ จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินกับกิจการอื่ นภายใต้

เง่ือนไขที่ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกจิการ หรือ 

(4)  สญัญาที่ จะหรืออาจจะช าระสญัญาด้วยตราสารทุนของกจิการเองและเป็น 

(4.1) รายการที่ ไม่ใช่อนุพันธ์ ซึ่ งกิจการมีหรืออาจจะมีภาระผูกพันในการรับตราสารทุน

ของกจิการเองเป็นจ านวนที่ ผันแปร หรือ 

(4.2) รายการที่ เป็นอนุพันธ์ที่ จะหรืออาจจะช าระสัญญาเป็นสิ่ งอื่ นที่ ไม่ใช่การแลกเปล่ียน

เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่ นในจ านวนเงินที่ คงที่  กับตราสารทุนของกิจการ

เองในจ านวนที่ คงที่  เพื่ อวัตถุประสงค์นี้ ตราสารทุนของกิจการไม่รวมเคร่ืองมือ

ทางการเงินต่อไปนี้  เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีสิทธิจะขายซึ่ งจัดประเภทเป็นตราสาร

ทุนตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  16ก และ 16ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 

เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินที่ ท าให้กิจการมี

ภาระผูกพันในการส่งมอบสนิทรัพย์สุทธขิองกจิการตามสัดส่วนให้กจิการอื่ นเฉพาะ

เมื่ อมีการช าระบัญชีและจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  16ค 

และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือ

ทางการเงิน หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ เป็นสัญญาเพื่ อการรับหรือส่งมอบตราสาร

ทุนของกจิการเองในอนาคต 

วิธีการทางบญัชี (ดา้นผูป้ระกอบการ) 

27.5 ผู้ประกอบการต้องไม่รับรู้ โครงสร้างพื้ นฐานเป็นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงิน เนื่ องจาก

ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิในการควบคุมการใช้โครงสร้างพื้ นฐานที่ เป็นบริการสาธารณะ เป็นเพียงการ

เข้าถึงโครงสร้างพื้ นฐานในฐานะที่ เป็นตัวแทนของผู้ ให้สัมปทานตามเง่ือนไขที่ ระบุในสัญญา  วิธี

ปฏิบัติการบัญชีจะขึ้ นอยู่กับลักษณะของสิ่ งตอบแทนที่ ผู้ ให้สัมปทานให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ งถูก

ก าหนดโดยอ้างองิตามเง่ือนไขของสญัญาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญา (ถ้ามี)  

กรณีสินทรพัยท์างการเงิน 
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27.6  ผู้ประกอบการต้องรับรู้ เป็นสินทรัพย์ทางการเงินในกรณีที่ ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไข

ตามสัญญาที่ จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่ นจากผู้ให้สัมปทานหรือตามค าสั่งของผู้ ให้

สัมปทานส าหรับการให้บริการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเมื่ อ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั้นให้ถือปฏบิัติโดยรับรู้ตามข้อใดข้อหนึ่ ง ดังต่อไปนี้   

27.6.1 ราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือ 

27.6.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านส่วนของเจ้าของโดยตรง หรือ 

27.6.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน 

กรณีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

27.7 ผู้ประกอบการต้องรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในกรณีที่ ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ใน

การเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เมื่ อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั้นให้ถือปฏิบัติตามบทที่  11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการ

บันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายไดจ้ากการใหด้ าเนินการ 

27.8  รายได้จากการให้ด าเนินการของผู้ประกอบการที่ เกิดจากข้อตกลงสัมปทานบริการให้ถือปฏิบัติตาม

บทที่  18 เร่ือง รายได ้ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

27.9 ผู้ประกอบการและผู้ให้สัมปทานต้องเปิดเผยข้อมูลของแต่ละข้อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิดเผย

ข้อมูลตามกลุ่มข้อตกลงสมัปทานบริการที่ มีลักษณะเช่นเดียวกนั (เช่น การเกบ็ค่าผ่านทาง การบริการ

ด้านโทรคมนาคมและการบริการบ าบัดน า้เสยี เป็นต้น) โดยต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้   

27.9.1 ค าอธบิายเกี่ ยวกบัข้อตกลงสมัปทานบริการ 

27.9.2 ข้อก าหนดในข้อตกลงสัมปทานบริการที่ มีนัยส าคัญ เช่น ระยะเวลาของสัมปทาน วันที่

ก าหนดราคาใหม่ และ เกณฑท์ี่ ใช้ในการก าหนดราคาหรือการต่อรองราคาใหม่ เป็นต้น 

27.9.3 ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจ านวนเงิน ตามความเหมาะสม) ของ 

27.9.3.1  สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่ ระบุในข้อตกลง 

27.9.3.2 ภาระผูกพันในการให้บริการ หรือสทิธใินการได้รับบริการที่ คาดไว้ 

27.9.3.3 ภาระผูกพันในการได้มา หรือในการก่อสร้างที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

27.9.3.4 ภาระผูกพันในการส่งมอบ หรือสิทธิในการได้รับสินทรัพย์ที่ ระบุไว้เมื่ อสิ้นสุด

ระยะเวลาของสมัปทาน 

27.9.3.5 สทิธใินการต่อสญัญาหรือบอกเลิกสญัญา 
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27.9.3.6 สทิธแิละภาระผูกพันอื่ น เช่น การปรับปรุงยกเคร่ืองคร้ังใหญ่ (major overhauls) 

27.9.4 การเปลี่ ยนแปลงข้อตกลงที่ เกดิขึ้นระหว่างงวด และ 

27.9.5  การจัดประเภทของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

27.10 ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยจ านวนรายได้และก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ ในรอบระยะเวลาที่ มีการ

แลกเปลี่ ยนการให้บริการก่อสร้างกบัสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  
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บทท่ี 28 

วนัถือปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

วนัถือปฏิบติั 

28.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบ

การเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28.2 เพื่ อวัตถุประสงค์ตามที่ ก าหนดในบทนี้  วันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก คือ วันที่ เร่ิมต้นของรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปีซึ่ งมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นคร้ัง

แรก 

28.3 กิจการต้องปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  

28.4 ถึง 28.21 ดังนี้   

28.3.1 โดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง ตามบทที่  5 เร่ือง การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

28.3.2 โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ตามบทที่  5 เร่ือง การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

28.3.3 โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

นี้ เป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความ

เหมาะสม) ณ วันที่ น ามาปฏบิัติใช้คร้ังแรก  

28.3.4 โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก  

28.4 เว้นแต่ข้อก าหนดที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  28.5 ถึง 28.21 

ให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดยใช้วิธีปรับงบ

การเงินย้อนหลัง ตามบทที่  5 เร่ือง การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

28.5 ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ให้กิจการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดส าหรับเร่ืองดังต่อไปนี้  

28.5.1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

28.5.2 งบการเงินของกลุ่มกจิการ 
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28.5.3 สินค้าคงเหลือที่ ถือไว้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ผลิตผลทาง

การเกษตรภายหลังการเกบ็เกี่ ยว แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ หรือนายหน้า – ผู้ค้าสินค้าโภค

ภัณฑ ์ 

28.5.4 ค านิยามของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

28.5.5 วิธกีารตีราคาใหม่ของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

28.5.6 วิธมีูลค่ายุติธรรมของรายการอสงัหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน 

28.5.7 สนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น 

28.5.8 โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกค้า  

28.5.9 การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 

28.5.10 สกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานที่ ไม่ใช่สกุลเงินบาท 

28.5.11 เกษตรกรรม  

28.5.12 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

28.5.13 อนุพันธ ์

28.5.14 การรวมธุรกจิ 

28.5.15 การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

28.5.16 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

28.6 กิจการที่ เลือกจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามบทที่  4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กิจการต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของบทดังกล่าว ณ วันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยใช้วิธีปรับงบการเงิน

ย้อนหลังส าหรับงวดก่อนที่ แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ  

งบการเงินของกลุ่มกิจการ 

28.7 กิจการที่ เลือกจัดท างบการเงินรวมหรืองบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กิจการต้อง

น าเสนองบการเงินเฉพาะกจิการด้วย ตามบทที่  4 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กจิการต้องปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดของบทดังกล่าว ณ วันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่

เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

สินคา้คงเหลือที่ถือไวโ้ดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์จากป่าไม ้ผลิตผลทาง

การเกษตรภายหลงัการเก็บเกีย่ว แร่และผลิตภณัฑจ์ากแร่ หรือนายหนา้ – ผูค้า้สินคา้โภคภณัฑ ์

28.8 สนิค้าคงเหลือที่ ถือไว้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑจ์ากป่าไม้ ผลิตผลทางการเกษตร

ภายหลังการเกบ็เกี่ ยว แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ หรือนายหน้า – ผู้ ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ตามบทที่  8 
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เร่ือง สินคา้คงเหลือ กิจการต้องวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยการรับรู้

ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุง

กบัก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม)  

ค านิยามของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

28.9 กจิการต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ก่อน

หน้า ณ วันที่ น ามาปฏบิัติใช้คร้ังแรก ดังนี้  

28.9.1  โดยใช้วิธปีรับงบการเงินย้อนหลัง หากกจิการเลือกไม่จัดท างบการเงินของกลุ่มกจิการ และ 

28.9.2 โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก หากกจิการเลือก

จัดท างบการเงินของกลุ่มกิจการ ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  4.23 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้  

วิธีการตีราคาใหม่ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

28.10 กิจการที่ เลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีการตีราคาใหม่ตามบทที่  10 

เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ กจิการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบทดังกล่าว ณ วันที่ น ามาปฏิบัติ

ใช้คร้ังแรก โดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป   

วิธีมูลค่ายุติธรรมของรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

28.11 กิจการที่ เลือกเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตามบทที่  12 

เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบทดังกล่าว ณ วันที่ น ามา

ปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตาม

ความเหมาะสม) นอกจากนี้  

28.11.1   หากกิจการเคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยในงบการเงินหรือที่

ใดกต็าม) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น (ซึ่ งการ

ก าหนดมูลค่ายุติธรรมให้เป็นไปตามค านิยามที่ ก าหนดไว้ในบทที่  3 เร่ือง กรอบแนวคิด) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สนับสนุน (แต่ไม่ก าหนด) ให้กจิการปฏบิัติดังนี้  

28.11.1.1  ปรับปรุงก าไรสะสมยกมาต้นงวดในงวดแรกสุดที่ ได้มีการน าเสนอมูลค่า

ยุติธรรมนั้น และ 

28.11.1.2 ท าการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับงวดดังกล่าว 

28.11.2 หากกิจการไม่เคยเปิดเผยข้อมูล ตาม 28.11.1 ต่อสาธารณะ กิจการไม่ต้องปรับปรุง

ย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทยีบและควรเปิดเผยข้อเทจ็จริงนี้ ไว้ 
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สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน 

28.12 หากกจิการมีรายการสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น ตามที่ ระบุไว้ในบทที่  16 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน

ทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัย์ทีอ่าจเกิดขึ้น ก่อนวันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็น

ต้นไป กล่าวคือ กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวส าหรับงบการเงินงวดก่อนที่ แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทยีบ  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

28.13 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมที่ เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้ รายการและวัดมูลค่าของ

คะแนนสะสมที่ เป็นสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  18.31 ณ วันที่ น ามาปฏิบัติใช้

คร้ังแรก โดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป 

การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 

28.14 กจิการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่ ระบุไว้ในบทที่  21 เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  โดยการถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก  

สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท 

28.15 กจิการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมที่ เกิดขึ้นจากการเปล่ียนสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานของกิจการจาก

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินอื่ น ตามที่ ระบุไว้ในบทที่  21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ น ามาปฏบิัติใช้คร้ังแรก โดยใช้วิธเีปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป  

 เกษตรกรรม  

28.16 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมที่ เกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในบทที่  22 

เร่ือง เกษตรกรรม ณ วันที่ น ามาปฏบิัติใช้คร้ังแรก โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับ

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล 

28.17 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมที่ เกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในบทที่  23 

เร่ือง เงินอุดหนุนจากรฐับาล ณ วันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง

จากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) 
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อนุพนัธ ์

28.18 กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับรายการอนุพันธ์ ตามที่ ระบุไว้ในบทที่  24 เร่ือง อนุพันธ์ ณ วันที่ น ามา

ปฏบิัติใช้คร้ังแรก ดังนี้  

28.18.1  โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  24.3.1 กล่าวคือ 

กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวส าหรับงบการเงินงวดก่อนที่ แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทยีบ  

28.18.2 โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

นี้ เป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความ

เหมาะสม) หากกจิการเลือกถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่  24.3.2 หรือ 24.3.3 และ 

28.18.3 โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก หากกจิการเลือก

ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่  24.3.4 

การรวมธุรกิจ 

28.19 กจิการต้องถือปฏบิัติส าหรับการรวมธุรกจิ ตามที่ ระบุไว้ในบทที่  25 เร่ือง การรวมธุรกิจ ณ วันที่ น ามา

ปฏบิัติใช้คร้ังแรก ดังนี้  

28.19.1 โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  25.7.1 กล่าวคือ 

กิจการไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจทั้งหมดที่ เกิดก่อนวันที่ น ามาปฏิบัติใช้คร้ัง

แรก ซึ่ งเคยรับรู้รายการภายใต้หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ก่อนหน้า 

28.19.2 โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก หากกจิการเลือก

ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่  25.7.2 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

28.20 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในบทที่  26 เร่ือง การ

ส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

ครัง้แรก 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 



ร่าง TFRS for NPAEs ปรบัปรุง 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอในคณะกรรมการ อาจมีการเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั 

 

135 

 

28.21 กิจการต้องรับรู้ ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดตามที่ ระบุไว้ในบทที่  27 เร่ือง 

ข้อตกลงสัมปทานบริการ โดยการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 


