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บทท่ี 1 
ความเปนมาและวัตถุประสงค 

ความเปนมา 

1. ประเทศไทย มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - 

TFRSs) ชุดเดียว ท่ีอางอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International 

Financial Reporting Standards - IFRSs) เพ่ือใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวใชกับนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ไมวาจะเปนบริษัทจดทะเบียนท่ีมีหุนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย หรือนิติบุคคลท่ัวไปท่ีอยูนอกตลาด

หลักทรัพย แตโดยท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสําหรับ

กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ และมีความยุงยากซับซอน จากการใชแนวคิดมูลคายุติธรรม  

(Fair Value) เปนหลักในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซ่ึงเปนภาระและกอใหเกิดตนทุนในการจัดทํา

รายงานการเงินของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีสวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความสําคัญของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly 

Accountable Entities- NPAEs) ซ่ึงเปนแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตระหนักวา

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะนี้มีความแตกตางจากกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (Publicly 

Accountable Entities- PAEs) ตัวอยางของความแตกตางท่ีสําคัญ เชน จํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย

ในกิจการ แหลงระดมเงินทุน ความซับซอนของธุรกรรม เปนตน 

3. ท่ีผานมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

โดยการประกาศยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) บางฉบับ  

ซ่ึงเปนวิธีแกปญหาท่ีอาจทําไดโดยงาย แตไมสามารถแกปญหาไดท้ังหมด เนื่องจากมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินท่ีมิไดยกเวนการบังคับใชหลายฉบับยังมีประเด็นท่ีมีปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงไดตั้งคณะทํางานเพ่ือ

ทําการศึกษาเบ้ืองตนในการดําเนินการยกรางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี 

สวนไดเสียสาธารณะ (Exposure Draft on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly 

Accountable Entities: ED-TFRS for NPAEs) เ พ่ือความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ ได กับ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจสําหรับประเทศไทย 

4. วัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ คือ  

การใหแนวทางในการรายงานการเงินท่ีมีคุณภาพท่ีจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

4.1. สงเสริมการนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูประกอบการและ
ผูใชงบการเงินอ่ืนๆ 

4.2. สนับสนุนใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพท้ังระดับจุลภาคและระดับมหภาค 

4.3. เพ่ิมความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหงายขึ้น และชวยลดตนทุนของเงินทุน  

4.4. สงเสริมใหเกิดความสมํ่าเสมอและเปรียบเทียบกันไดของขอมูลทางการเงินท่ีชวยให
ผูประกอบการและผูใชงบการเงินเกิดความเชื่อม่ัน ซ่ึงนําไปสูการเติบโตของธุรกิจและระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม 
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บทท่ี 2 

ขอบเขต 

5. สภาวิชาชีพบัญชีฯ กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพ่ือกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

โดยครอบคลุมถึงผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 

ท่ีมิใชกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ไมวาจะอยูในลักษณะของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือบริษัท

จํากัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร และเปนไปตามเงื่อนไขในยอหนาท่ี 6 ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

6. กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการท่ีไมใช

กิจการดังตอไปนี้  

6.1 กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายตอประชาชน ไมวาจะเปนตลาด

หลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย (Over the 

Counter) รวมท้ังตลาดในทองถ่ินและในภูมิภาค หรือกิจการท่ีนําสงหรืออยูในกระบวนการ 

ของการนําสงงบการเงินของกิจการใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงคในการออกขายหลักทรัพยใดๆ  

ตอประชาชน  

6.2 กิจการท่ีดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพยของกลุมบุคคลภายนอกในวงกวาง เชน 

สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม  

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เปนตน 

6.3 บริษัทมหาชน ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

6.4 กิจการอื่นท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติม 

7. กิจการบางกิจการไมไดดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพยของกลุมบุคคลภายนอกในวงกวางแต

ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาใหดูแลหรือจัดการทรัพยากรทางการเงินของลูกคาโดยท่ีลูกคาหรือสมาชิก

ไมไดเขามามีสวนในการบริหารกิจการนั้น กิจการเหลานี้ถือเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ตัวอยางเชน ตัวแทนการทองเท่ียว ตัวแทนหรือนายหนาคาอสังหาริมทรัพย เปนตน  

8. ในกรณีท่ีกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะไมประสงคท่ีจะจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหกิจการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิด 

9. กรอบแนวคิดในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะมุงเนน 

การจัดทําและนําเสนองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงคท่ัวไป ภายใตขอจํากัดเก่ียวกับการจัดทํารายงาน

การเงินของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

10. ขอสมมติท่ีใชในการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี

สวนไดเสียสาธารณะ ไดแก เกณฑคงคาง และการดําเนินงานตอเนื่อง 

11. เกณฑคงคางกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการคาในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น ซ่ึงอาจเปน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือตางกันกับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีกิจการไดรับหรือจายชําระเงินสด 

12. การดําเนินงานตอเนื่อง คือ ขอสมมติวากิจการจะยังคงดําเนินงานอยูตอไปในอนาคต หากมี 

ขอสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคารายการท่ีรับรูในงบการเงินดวยเกณฑท่ี

ตางจากเกณฑท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดไว 

13. กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมถึง 

13.1. วัตถุประสงคของงบการเงิน 

13.2. ผูใชงบการเงิน และความตองการขอมูลของผูใช 

13.3. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน 

13.4. คํานิยามและการรับรูองคประกอบของงบการเงิน 

13.5. การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

วัตถุประสงคของงบการเงิน 

14. วัตถุประสงคของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ คือ การนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของกิจการท่ีมี

ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

15. ขอมูลท่ีมีประโยชนตามยอหนาขางตน คือ ขอมูลทางการเงินท่ีแสดงผลกระทบของรายการในอดีต 

ท่ีมีตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของกิจการท่ีชวยผูใชงบการเงินในการประเมิน

ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไมวาจะเปนจํานวนเงิน 

จังหวะเวลา และความแนนอนของกระแสเงินสด 

16. ขอมูลในงบการเงินยังชวยผูใชงบการเงินอ่ืนในการประเมินความสามารถในการดูแล และความ

รับผิดชอบของผูบริหารของกิจการ 

ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูลของผูใช 

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนองบการเงินท่ีมีวัตถุประสงค

หลักในการสนองความตองการของเจาของกิจการ 
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17.1. เพ่ือประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ 

17.2. เพ่ือใหขอมูลทางการเงินเก่ียวกับการจัดหาเงินทุนจากเจาของกิจการ 

17.3. เพ่ือประเมินโอกาสในการลงทุนตอและเปนปจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารการเงนิ 

18. ขอมูลในงบการเงินยังมีประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 

18.1. ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อ่ืน 

18.1.1. เพ่ือประเมินความเส่ียงในการตัดสินใจใหกูหรือใหสินเช่ือ 

18.1.2. เพ่ือใหขอมูลทางการเงินท่ีใชในกระบวนการติดตามสินเช่ือ 

18.2. หนวยงานรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลกิจการ 

18.2.1. เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการกํากับดูแลการเสียภาษี 

18.2.2. เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการสงเสริมการคาและการลงทุน 

18.2.3. เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน 

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 

19. วัตถุประสงคหลักของการรายงานทางการเงิน คือ การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ขอมูลดังกลาวตองมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานดังตอไปนี้ 

19.1. เช่ือถือได – ขอมูลท่ีเช่ือถือไดตองนําเสนอเหตุการณเชิงเศรษฐกิจโดย ครบถวน เปนกลาง 

และปราศจากขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญ 

19.2. เก่ียวของกับการตัดสินใจ - ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจตองสามารถสรางความ

แตกตางในการตัดสินใจไดอยางมีสาระสําคัญ โดยชวยผูใชงบการเงินยืนยันผลของ

เหตุการณหรือรายการคาท่ีคาดการณไวในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณหรือรายการ

คาในปจจุบันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 

20. นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานแลว ขอมูลในรายงานทางการเงินตองมีลักษณะเชิงคุณภาพ

เสริมเพ่ือแยกขอมูลท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจมากกวาออกจากขอมูลท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจ

นอยกวา ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมีดังตอไปนี้ 

20.1. เปรียบเทียบกันได – ขอมูลในรายงานทางการเงินตองสามารถใชในการระบุความแตกตาง

หรือความเหมือนของเหตุการณเชิงเศรษฐกิจระหวางสองเหตุการณได การใชนโยบาย

ทางการบัญชีมาถือปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอจะสามารถชวยใหขอมูลสามารถเปรียบเทียบกันได 

20.2. ยืนยันความถูกตองได - ขอมูลท่ีสามารถยืนยันความถูกตองไดสามารถทําใหผูใชงบการเงิน

ท่ีมีระดับของความรูและความเปนอิสระท่ีแตกตางกันเกิดความเห็นท่ียอมรับรวมกันได 

ถึงแมจะไมเห็นดวยอยางสมบูรณก็ตาม 
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20.3. ทันตอเวลา – ขอมูลท่ีมีความทันตอเวลาจะตองเปนขอมูลท่ีผูใชรายงานทางการเงินสามารถ

นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดกอนท่ีขอมูลนั้นจะสูญเสียความสามารถในการมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจ 

20.4. เขาใจได - ขอมูลท่ีทําใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถเขาใจไดเปนขอมูลท่ีนําเสนออยาง

กระชับชัดเจน โดยมีขอสมมติวาผูใชรายงานทางการเงินมีความรูพอควรเกี่ยวกับธุรกิจและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของและมีความสามารถที่จะอานและวิเคราะหรายงานทาง

การเงินไดโดยใชความพากเพียรพอควร 

ขอควรพิจารณาอื่น 

21. ขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญ หากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการหรือขนาด

ของความผิดพลาดและ/หรือลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะ ซ่ึงตองพิจารณา

เปนแตละกรณี ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงขอมูลตองมีหากขอมูลนั้นจะถือวามีประโยชน  

22. โดยท่ัวไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเล่ียงไมไดเก่ียวกับเหตุการณ 

และสภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชน

ของโรงงานและอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการ

ตองแสดงความไมแนนอนดังกลาว โดยใชหลักความระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความ

ระมัดระวัง คือ การใชดุลยพินิจท่ีจําเปนในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเพ่ือมิใหสินทรัพย

หรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม  

การใชหลักความระมัดระวังมิไดอนุญาตใหกิจการตั้งสํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนา

แสดงสินทรัพยหรือรายไดใหต่ําเกินไป หรือแสดงหนี้สินหรือคาใชจายใหสูงเกินไป เนื่องจากจะทําให

งบการเงินขาดความเปนกลาง ซ่ึงมีผลตอการความนาเช่ือถือ 

23. การพิจารณาความสมดุลระหวางประโยชนท่ีไดรับกับตนทุนท่ีเสียไป เปนประเด็นสําคัญสําหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะมากกวากิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ เนื่องจากกิจการท่ี 

ไมมีสวนไดเสียสาธารณะจะไมไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)  

ทําใหตนทุนตอหนวยในการจัดทํารายงานการเงินสูงกวา และกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

มีทรัพยากรเพื่อการจัดทํารายงานทางการเงินจํากัด  

24. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ ถือเปนส่ิงจําเปน วัตถุประสงค

หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ เพ่ือใหงบการเงินบรรลุวัตถุประสงค  

แตความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปนตองใชดุลยพินิจ

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว 



8 

การรับรูรายการและองคประกอบของงบการเงิน 

25. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน (เดิมเรียกวา 

งบดุล) หรืองบกําไรขาดทุน 

26. องคประกอบของงบการเงินท่ีใหขอมูลแกผูใชงบการเงินในการประเมินฐานะการเงินของกิจการ 

ไดแก รายการสินทรัพย รายการหนี้สินและรายการสวนของเจาของ องคประกอบดังกลาว 

มีความหมายและหลักการรับรูรายการดังตอไปนี้ 

26.1. สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผล

ของเหตุการณในอดีต ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น 

ในอนาคต การรับรูรายการสินทรัพยตองเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการสินทรัพย 

ทุกขอดังนี้ 

26.1.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

26.1.2. รายการนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาท่ีวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

26.2. หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกลาวเปนผลของ

เหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้น คาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกิจ การรับรูรายการหนี้สินตองเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการหนี้สินทุกขอ ดังนี้ 

26.2.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก
กิจการ อันเนื่องมาจากการชําระภาระผูกพัน 

26.2.2. มูลคาท่ีตองชําระภาระผูกพันสามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 

26.3. สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการ หลังจากหักหนี้สิน

ท้ังส้ินออกแลว 

27. องคประกอบของงบการเงินท่ีใหขอมูลแกผูใชงบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก 

รายการรายไดและรายการคาใชจาย องคประกอบดังกลาวมีความหมายและหลักการรับรูรายการ

ดังตอไปนี้ 

27.1. รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่ม

คาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน ซ่ึงสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น โดยท่ีไมรวมถึง

เงินทุนท่ีไดรับจากเจาของและรายการกําไร ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองรับรูรายไดเม่ือกิจการคาด

วาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือ 

การลดลงของหนี้สิน และกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยาง

นาเช่ือถือ ท้ังนี้รายไดตามคํานิยามรวมถึงรายไดจากกิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามปกติ

และผลกําไร โดยผลกําไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไมก็ได เชน กําไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน ตามปกติแลว 

ผลกําไรเม่ือมีการรับรูจะแสดงเปนรายการแยกตางหาก โดยมักแสดงสุทธิจากคาใชจาย 

ท่ีเก่ียวของ เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
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27.2. คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือ  

การลดคาของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซ่ึงสงผลใหสวนของเจาของลดลง โดยท่ี

ไมรวมถึงการแบงปนใหกับเจาของและรายการขาดทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการควรรับรูคาใชจายเม่ือ

กิจการคาดวาจะเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต อันเนื่องมาจากการลดลงของ

สินทรัพย หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน และกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ ท้ังนี้คาใชจายตามคํานิยามรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดจาก

กิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามปกติและผลขาดทุน โดยผลขาดทุนอาจเกิดจาก

กิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไมก็ได เชน ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย เปนตน ตามปกติแลว ผลขาดทุนเม่ือมีการรับรู

จะแสดงเปนรายการแยกตางหาก โดยมักแสดงสุทธิจากรายไดท่ีเก่ียวของ เนื่องจากขอมูล

ดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

28. การวัดมูลคา คือ การกําหนดจํานวนท่ีเปนตัวเงินเพ่ือรับรูองคประกอบของงบการเงิน 

29. เกณฑท่ีใชในการวัดมูลคา ไดแก 

29.1. ราคาทุนเดิม หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีตองจายชําระเพ่ือให

ไดมาซ่ึงสินทรัพย ณ วันท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด 

ท่ีไดรับจากการกอหนี้สิน ณ วันท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

29.2. ราคาทุนปจจุบัน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีตองจายชําระเพ่ือให

ไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีเทียบเคียงกันกับสินทรัพยนั้น หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา

เงินสดท่ีจะตองใชในการชําระภาระผูกพันในขณะนั้น 

29.3. มูลคาท่ีจะไดรับหรือชําระ หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีจะไดจาก

การขายสินทรัพยท่ีไมใชการบังคับขายในวันท่ีวัดมูลคาของสินทรัพยนั้น หรือจํานวนเงินสด

หรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายเพ่ือชําระหนี้สินโดยไมตองคิดลด 

29.4. มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ  

ในอนาคต ซ่ึงคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  

และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ ซ่ึงคาดวาจะตองจายชําระ

หนี้สินในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

29.5. มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือจาย

ชําระหนี้กันในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน เชน ราคาตลาด 

(ซ้ือขายคลอง) หรือมูลคาปจจุบันของราคาที่จะตองชําระ เพ่ือโอนหนี้สินใหแกคูสัญญาอีก

ฝายหนึ่ง เปนตน 
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30. เกณฑในการวัดมูลคารายการท่ีกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะใชในการจัดทํางบการเงิน คือ ราคา

ทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอ่ืนๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา หลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม เปนตน 

ถึงแมวามูลคายุติธรรมมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน แตกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะอาจตอง

แบกรับภาระตนทุนการจัดทํารายงานการเงินท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของมูลคายุติธรรมสูงมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับจากขอมูลดังกลาว ดังนั้น การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน

บางรายการจึงใชมูลคายุติธรรมหากรายการดังกลาวมีมูลคายุติธรรมจากตลาดที่มีสภาพคลองสูง 

เนื่องจากมูลคายุติธรรมสามารถหาไดโดยตรงจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดและมีตนทุนต่ํา 
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บทท่ี 4 

การนําเสนองบการเงิน 

31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับนี้ กําหนดให 

งบการเงินท่ีสมบูรณตองประกอบดวย 

31.1. งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงนําเสนอขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันส้ินงวด 

31.2. งบกําไรขาดทุน แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวด 

31.3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในรายการที่เปน

องคประกอบตางๆ ของเจาของในระหวางงวด   

31.4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึงขอมูลเก่ียวกับเกณฑท่ีใชในการจัดทํางบการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีใชและขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีนําเสนอในงบการเงิน 

32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการตองทํางบกระแสเงินสด แตหากกิจการ

เห็นถึงประโยชนของงบกระแสเงินสดก็สามารถจัดทําได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน (TFRSs) ท่ีวาดวย งบกระแสเงินสด 

33. กิจการตองจัดทํางบการเงินอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง งบการเงินควรนําเสนอขอมูลท่ีเปรียบเทียบได  

โดยรายการตางๆ ท่ีนําเสนอในงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการท่ีนําเสนอสําหรับ 

งวดกอน หากกิจการมีความประสงคจะจัดทํางบการเงินระหวางกาล งบการเงินระหวางกาลนั้น 

ตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

34. รายการท่ีมีลักษณะหรือหนาท่ีท่ีคลายคลึงกันแตละประเภทท่ีมีสาระสําคัญตองแยกแสดงใน 

งบการเงิน รายการท่ีมีลักษณะหรือหนาท่ีท่ีไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน 

เวนแตรายการเหลานั้นไมมีสาระสําคัญ 

35. กิจการตองไมนําสินทรัพยและหนี้สิน หรือรายไดและคาใชจาย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 

36. งบการเงินของกิจการตองมีการระบุเอกลักษณอยางชัดเจน โดยตองแสดงรายการตอไปนี้ 

36.1. ช่ือของงบการเงิน เชน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน เปนตน 

36.2. ช่ือของกิจการท่ีเสนอรายงาน และการเปล่ียนแปลงของขอมูลดังกลาว นับจากส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานงวดกอน 

36.3. วันท่ีส้ินสุดของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดนี้ 

36.4. สกุลเงินท่ีใชรายงาน 

36.5. จํานวนหลักท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

37. ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ไดแก ขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย 

หนี้สิน และสวนของเจาของ โดยแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะ

การเงินเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน ดังนี้ 

37.1. สินทรัพยตองจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

37.1.1. สินทรัพยนั้นเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีไมมีขอจํากัดในการใช 
37.1.2. กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้น หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายใน

รอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

37.1.3. กิจการมีสินทรัพยนั้นไวโดยมีวัตถุประสงคเบื้องตน คือ มีไวเพ่ือคา 

37.1.4. กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก

รอบระยะเวลารายงาน  

สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนถือเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

37.2. หนี้สินตองจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

37.2.1. กิจการคาดวาจะชําระคืนหนี้สินภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ 
37.2.2. หนี้สินนั้นถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

37.2.3. กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา
ไมนอยกวา12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

หนี้สินท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

38. กิจการตองแสดงรายการตอไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงินเปนอยางนอย (ถามี) โดยแยกแสดง

รายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน 

38.1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

38.2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

38.3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

38.4. เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

38.5. สินคาคงเหลือ 

38.6. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

38.7. เงินลงทุนระยะยาว 

38.8. เงินใหกูยืมระยะยาว 

38.9. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

38.10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

38.11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

38.12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
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38.13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

38.14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

38.15. เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
38.16. เงินกูยืมระยะส้ัน 

38.17. ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 

38.18. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

38.19. เงินกูยืมระยะยาว 
38.20. ประมาณการหนี้สินระยะยาว 
38.21. หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

38.22. ทุนท่ีออกและสํารองตางๆ รวมท้ังกําไร (ขาดทุน) สะสม  

39. กิจการท่ีไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลตางประเทศ ตองเปดเผยขอมูล ซ่ึง

เทียบเทากับขอมูลท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 38.22. ของสวนของเจาของแตละประเภท 

งบกําไรขาดทุน 

40. กิจการตองรับรูรายการรายไดและคาใชจายทุกรายการสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน เพ่ือคํานวณหา

ผลกําไร (ขาดทุน) ยกเวนรายการกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ  

41. กิจการตองแสดงรายการดังตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเปนอยางนอย โดยแยกแสดงรายการ 

แตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน 

41.1. รายได 

41.2. ตนทุนทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวยดอกเบี้ยจายและตนทุนทางการเงินอ่ืนๆ 

41.3. ภาษีเงินได 

41.4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

42. ในการรายงานคาใชจาย กิจการจะเลือกจัดประเภทคาใชจายตามหนาท่ี หรือตามลักษณะขึ้นอยูกับ 

ดุลยพินิจของผูบริหาร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเช่ือถือไดและเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

42.1. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะ 

42.1.1. กิจการตองรวบรวมและนําเสนอคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามลักษณะของ
รายการ โดยไมปนสวนตามหนาท่ีตางๆ ภายในกิจการ 

42.1.2. ตัวอยางของคาใชจายท่ีจําแนกตามลักษณะ ไดแก คาเส่ือมราคา ซ้ือวัตถุดิบ คา

ขนสง คาตอบแทนพนักงาน และคาโฆษณา เปนตน 

42.1.3. ตัวอยางของงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจายสําหรับ
กิจการผลิต กิจการคาปลีกและคาสง และกิจการใหบริการ แสดงไดดังนี้ 
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กิจการผลิต 

รายได         

รายไดจากการขาย      XX 

รายไดอ่ืน       XX 

รวมรายได       XX 

คาใชจาย 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา  XX 

งานท่ีทําโดยกจิการและบันทึกเปนรายจายฝายทุน   XX 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป     XX 

คาใชจายพนักงาน      XX 

คาเส่ือมราคาและคาตดัจาํหนาย    XX 

คาใชจายอ่ืน       XX 

รวมคาใชจาย       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได  XX 

ตนทุนทางการเงนิ       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได     XX 

ภาษีเงนิได       XX 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

กิจการคาปลีกและคาสง 

รายได         

รายไดจากการขาย      XX 

รายไดอ่ืน       XX 

รวมรายได       XX 

คาใชจาย 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป    XX 
ซ้ือ        XX 
คาใชจายพนักงาน      XX 

คาเส่ือมราคาและคาตดัจาํหนาย    XX 

คาใชจายอ่ืน       XX 

รวมคาใชจาย       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได  XX 

ตนทุนทางการเงนิ       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได     XX 

ภาษีเงนิได       XX 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 
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กิจการใหบริการ 

รายได         

รายไดจากการใหบริการ     XX 

รายไดอ่ืน       XX 

รวมรายได       XX 

คาใชจาย 

คาใชจายพนักงาน      XX 

คาเส่ือมราคาและคาตดัจาํหนาย    XX 

คาใชจายอ่ืน       XX 

รวมคาใชจาย       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได  XX 

ตนทุนทางการเงนิ       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได     XX 

ภาษีเงนิได       XX 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

42.2. การจําแนกคาใชจายตามหนาท่ี 

42.2.1. กิจการตองรวบรวมและนําเสนอคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามหนาท่ี 

42.2.2. ตัวอยางของคาใชจายท่ีจําแนกตามหนาท่ี ไดแก ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย  

คาจัดสงสินคา และคาใชจายเพ่ือการบริหาร เปนตน 

42.2.3. กิจการท่ีเลือกวิธีการจําแนกคาใชจายตามหนาท่ี อาจเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุน

แบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น 

42.2.3.1. งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียว กิจการตองแสดงรายไดประเภทตางๆ 

และคาใชจายประเภทตางๆ แยกออกจากกัน และแสดงผลตางของ

รายไดและคาใชจายเปนกําไร ดังตัวอยางตอไปนี้ 

รายได 

รายไดจากการขาย/รายไดจากการใหบริการ  XX 

รายไดอ่ืน      XX 

รวมรายได      XX 

คาใชจาย 

ตนทุนขาย/ตนทุนการใหบริการ   XX 

คาใชจายในการขาย     XX 

คาใชจายในการบริหาร     XX 

คาใชจายอ่ืน      XX 

รวมคาใชจาย      XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได XX 
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ตนทุนทางการเงนิ     XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได    XX 

ภาษีเงนิได      XX 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     XX 

42.2.3.2. งบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น กิจการตองนําเสนอกําไรในระดับ

ตางๆ ไดแก กําไรขั้นตน กําไรจากการดําเนินงาน กําไรกอนหัก

ตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได และกําไรสุทธิ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

รายไดจากการขาย/รายไดจากการใหบริการ   XX 

ตนทุนขาย/ตนทุนการใหบริการ     XX 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน      XX 

รายไดอ่ืน       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย     XX 

คาใชจายในการขาย      XX 

คาใชจายในการบริหาร      XX 

คาใชจายอ่ืน       XX 

รวมคาใชจาย       XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได  XX 

ตนทุนทางการเงนิ      XX 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได     XX 

ภาษีเงนิได       XX 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 

43. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจาของโดยนําเสนอรายการตอไปนี้ 

43.1. เงินทุนท่ีไดรับจากเจาของและจายคืนใหแกเจาของ รวมท้ังสวนแบงกําไร 

43.2. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 

43.3. ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด ของกําไร (ขาดทุน) สะสม และรายการตางๆในสวนของเจาของ 

การเปล่ียนแปลงรายการตางๆ ระหวางงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้นๆ ณ วันส้ินงวด 

43.4. รายการซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยัง

สวนของเจาของ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

44. หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

44.1. ขอความที่ระบุวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

44.2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีเลือกใช 

44.3. ขอมูลท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยเปนการเฉพาะ 

44.4. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ภาระผูกพันตามสัญญา 

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานก็สามารถจัดทําได  

โดยปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีวาดวยเร่ือง การเสนอ 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

46. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวของ หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ  

ก็สามารถจัดทําได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีวาดวย

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ 

47. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน หากกิจการเห็นถึงประโยชนของการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ก็สามารถ

จัดทําได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีวาดวยเร่ือง  

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บทท่ี 5 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแกไข

ขอผิดพลาด 

48. การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีประกอบดวย (ก) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปล่ียนแปลง

ประมาณการบัญชี และ (ค) การแกไขขอผิดพลาดในงวดกอน 

49. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงวิธีปฎิบัติทางการบัญชี ซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเปนอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

เชนเดียวกัน 

50. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือ

หนี้สิน หรือจํานวนท่ีมีการใชประโยชนของสินทรัพยในระหวางงวด อันเปนผลมาจากการประเมิน

สภาพปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สิน และการประเมินประโยชนและภาระผูกพัน ท่ีคาดวา 

จะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้น การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

เปนผลจากการไดรับขอมูลใหมหรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

จึงไมถือเปนการแกไขขอผิดพลาด 

51. ขอผิดพลาดในงวดกอน หมายถึง การละเวนการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดตอขอเท็จจริง

ในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม ซ่ึงขอมูลดังกลาว (ก) มีอยูในงบ

การเงินของงวดกอนท่ีไดรับการอนุมัติใหเผยแพร (ข) สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

สามารถหาขอมูลได และนํามาใชในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน ขอผิดพลาดดังกลาว

รวมถึงผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด ขอผิดพลาดจากการใชนโยบายการบัญชี การมองขาม 

หรือการตีความขอเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต 

นโยบายการบัญชี 

52. ในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มิไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับรายการคา 

เหตุการณหรือสถานการณอ่ืนเปนการเฉพาะ กิจการตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชนโยบาย 

การบัญชีโดยอางอิง และพิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ 

52.1. ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สําหรับเร่ือง 

ท่ีคลายคลึงและเก่ียวของกัน  

52.2. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน คํานิยามและการรับรูรายการ และการวัดมูลคา

องคประกอบของงบการเงิน ท่ีระบุไวในกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการนั้นๆ  
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การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี 

53. เม่ือกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการคา เหตุการณ 

หรือสถานการณอ่ืนทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีนํามาใชปฏิบัติกับรายการ

ดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเร่ืองนั้น  

54. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดนโยบายการบัญชีท่ีสรุปวามีผลทําใหงบการเงินแสดง

ขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเช่ือถือเก่ียวกับรายการ เหตุการณ อ่ืนและ

สถานการณท่ีเปนอยู นโยบายการบัญชีไมจําเปนตองถือปฏิบัติกับรายการท่ีไมมีสาระสําคัญ  

ความสม่ําเสมอของนโยบายการบัญช ี

55. กิจการตองเลือกใชและนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอกับรายการคา เหตุการณและ

สถานการณอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เวนแตมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกําหนดหรือ

อนุญาตเปนการเฉพาะใหใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันไดสําหรับรายการแตละประเภท  

หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหปฏิบัติดังกลาวได กิจการตองเลือกและ 

นํานโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมมาถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอสําหรับรายการแตละประเภท 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

56. กิจการตองเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถาการเปล่ียนแปลงนั้นเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

56.1. เกิดจากขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

56.2. ทําใหงบการเงินใหขอมูลท่ีนาเช่ือถือและเก่ียวของการตัดสินใจมากขึ้นในสวนท่ีเก่ียวกับ

ผลกระทบของรายการคา เหตุการณและสถานการณอ่ืนท่ีมีตอฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของกิจการ  

57. ผูใชงบการเงินมีความตองการท่ีจะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโนมของฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงตองใช

นโยบายการบัญชีเดียวกันในแตละงวดบัญชีและจากงวดหนึ่งไปยังงวดถัดไป เวนแตการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีจะเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งท่ีกลาวขางตน  

58. กรณีตอไปนี้ไมถือเปนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

58.1. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ หรือสถานการณอ่ืน 

ท่ีมีเนื้อหาแตกตางจากรายการและเหตุการณท่ีเคยเกิดขึ้นมากอน 

58.2. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกับรายการคา เหตุการณ และสถานการณอ่ืน 

ท่ีไมเคย เกิดขึ้นมากอน หรือเคยเกิดขึ้นแตไมมีสาระสําคัญ 
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59. เม่ือกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีใหกิจการรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยการนํา

นโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง เวนแตในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได ใหใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป กลาวคือ ใชนโยบายบัญชีใหม

สําหรับรายการคา เหตุการณและสถานะการณตางๆหลังจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

การเปดเผยขอมูล 

60. เม่ือกิจการเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชี

ปจจุบัน หากกิจการไมสามารถระบุจํานวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้น

มีผลตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

60.1. ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีนํามาถือปฏิบัติ 

60.2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเปนการปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในวิธีปฏิบัติในชวง

เปล่ียนแปลง 

60.3. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

60.4. คําอธิบายเก่ียวกับขอกําหนดในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

60.5. ขอกําหนดในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดตอไป 

60.6. สําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการ

ปรับปรุงท่ีกระทบตอ 

ก. รายการแตละบรรทัดในงบการเงินท่ีไดรับผลกระทบ 

ข. งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 

61. หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําใหเกิดผลกระทบตองวดบัญชีปจจุบัน 

ผลกระทบดังกลาวจะมีผลตองวดบัญชีนั้นๆ เวนแตจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติท่ีจะระบุจํานวน

เงินท่ีตองปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคต กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

61.1. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

61.2. เหตุผลวาการใชนโยบายการบัญชีใหมทําใหงบการเงินมีความนาเช่ือถือและเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นไดอยางไร 

61.3. สําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หากสามารถปฏิบัติได กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของรายการ

ปรับปรุงท่ีกระทบตอรายการแตละบรรทัดในงบการเงิน 

61.4. จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินท่ีนําเสนอหากสามารถทําได ในทางปฏิบัติ และ 

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 
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การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญช ี

62. กิจการตองรับรูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชี โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป

ดวยการรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีสําหรับงวดปจจุบันและงวดอนาคต 

ท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เชน การเปล่ียนแปลงมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคา

คงเหลือ การเปล่ียนแปลงจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ 

การเปดเผยขอมูล 

63. กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ท่ีมีผลกระทบตองบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน หรือคาดวาจะมีผลกระทบตองวดบัญชีตอไป 

เวนแต ไมสามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได 

64. หากกิจการไมเปดเผยผลกระทบตองวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไมสามารถประมาณจํานวนเงินของ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตองวดบัญชีในอนาคตได กิจการตองเปดเผย

ขอเท็จจริงดังกลาว 

ขอผิดพลาด 

65. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญของงวดกอน โดยปรับยอนหลังในงบการเงินฉบับแรก 

ท่ีไดรับการอนุมัติใหเผยแพรหลังจากท่ีพบขอผิดพลาดโดย 

65.1. ปรับงบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เสมือนวาขอผิดพลาดไดถูกแกไขใน

งวดบัญชีท่ีขอผิดพลาดไดเกิดขึ้น หรือ 

65.2. หากขอผิดพลาดเปนขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบ กิจการตองปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน  

และสวนของเจาของในงบการเงินงวดแรกสุดท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ 

66. กิจการตองแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนโดยการปรับงบการเงินยอนหลัง เวนแตในทาง

ปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตละงวดบัญชี หรือไมสามารถระบุ

จํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากขอผิดพลาดได 

67. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากขอผิดพลาดของแตละงวดท่ีแสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบไมวางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการตองปรับปรุงยอดยกมาตนงวด

ของสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของสําหรับงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถปฏิบัติได (ซ่ึงอาจเปน

งวดบัญชีปจจุบัน) 

68. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ตนงวดบัญชีปจจุบันท่ีเกิดจากขอผิดพลาด

ท่ีมีตองบการเงินของงวดบัญชีกอนๆ ได กิจการตองแกไขขอผิดพลาดโดยปรับปรุงขอมูลท่ีนํามาแสดง

เปนขอมูลเปรียบเทียบดวยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป นับจากวันแรกสุดท่ีสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 
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69. การแกไขขอผิดพลาดแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง

บัญชีมีลักษณะเปนการประมาณการที่อาจตองมีการทบทวนเมื่อกิจการไดรับขอมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอยางเชน ผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีรับรูจากผลของรายการที่มีความไมแนนอนไมถือเปนการแกไข

ขอผิดพลาด 

การเปดเผยขอมูลเมื่อมีขอผิดพลาดในงวดกอน 

70. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี ้

70.1. ลักษณะของขอผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในงบการเงนิงวดกอน 

70.2. สําหรับงบการเงินของงวดกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ กิจการตองเปดเผยจาํนวนเงนิของ

รายการปรับปรุงเทาท่ีสามารถปฏิบัติได ท่ีมีผลกระทบตอรายการแตละบรรทัดในงบการเงนิ 

70.3. จํานวนเงนิของรายการปรับปรุง ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกสุดท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ 

70.4. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับงบการเงินงวดกอนงวด

ใดงวดหนึ่งได กิจการตองเปดเผยสถานการณท่ีนําไปสูการเกิดขึน้ของเงื่อนไขดังกลาวและ

รายละเอียดวากิจการแกไขขอผดิพลาดเม่ือใดและอยางไร  

งบการเงินสําหรับงวดบญัชีถัดไปไมตองเปดเผยขอมูลเหลานี้อีก 
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บทท่ี 6 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

71. เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดในมือ ไดแก ธนบัตรและเหรียญ

กษาปณท่ีกิจการมีอยู รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย เช็คท่ีถึงกําหนดชําระแต 

ยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง และดราฟตของธนาคาร สําหรับเงินฝากธนาคาร ไดแก เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังนี้ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา (เงินฝาก

ประจํา) และบัตรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอ่ืน ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวโดยจัดประเภทเปน

สินทรัพยหมุนเวียน หรือเงินลงทุนระยะยาวโดยจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน  

72. รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงิน

สดในจํานวนท่ีทราบไดและมีความเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงในมูลคานอยหรือไมมีสาระสําคัญ เชน 

เงินลงทุนท่ีมีวันครบกําหนดในระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันท่ีไดมา เปนตน 

73. กิจการตองนําเสนอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเปนรายการเดียวกัน 

74. กิจการไมควรนําเสนอเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอนเปนรายการเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ตัวอยางของเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกถอน เชน เงินฝากธนาคาร 

ท่ีกิจการนําไปเปนหลักประกันการกูยืมและไมสามารถถอนได เปนตน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอนเปนสินทรัพยอ่ืน 

โดยจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกําหนดเวลาของขอจํากัด 

ในการเบิกถอน 

75. หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการเบิกถอน กิจการตองเปดเผยรายละเอียด

เก่ียวกับเงื่อนไขหรือขอจํากัดในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 

76. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้น จึงไมสามารถนํามาหักกลบกับรายการเงิน

สดและรายการเทียบเทาเงินสด 
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บทท่ี 7 

ลูกหนี้ 

77. ลูกหนี้ หมายถึง สิทธิท่ีกิจการจะไดรับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชนเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ เม่ือถึง

กําหนดชําระ ลูกหนี้อาจรวมถึงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนฯ 

77.1. ลูกหนี้การคา หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการขายสินคาหรือการใหบริการท่ีกิจการไดสงใบ

แจงหนี้หรือไดตกลงอยางเปนทางการกับผูซ้ือ รายการดังกลาวนี้อาจอยูในรูปของตั๋วเงินรับ 

77.2. ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีไมใชลูกหนี้การคา เชน ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการและ

ลูกจาง เงินใหกูยืมอ่ืน เปนตน 

78. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนอาจเก่ียวของกับกิจการท่ีเปนอิสระ หรือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

หากลูกหนี้การคาเกิดจากธุรกรรมการคาระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน กิจการตองใช

มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับเปนเกณฑในการกําหนดมูลคาลูกหนี้การคา 

79. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนตองวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคาท่ีจะไดรับ ซ่ึงหมายถึงมูลคาหลังจากหัก 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

80. การรับรูรายไดจากดอกเบี้ยรับใหเปนไปตามขอกําหนดในบทท่ี 18 เร่ือง รายได 

วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 

81. วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญสามารถทําไดสามวิธี ไดแก วิธีอัตรารอยละของยอดขายเชื่อสุทธิ  

วิธีอัตรารอยละของลูกหนี้ท่ีคางชําระจําแนกตามอายุของลูกหนี้ และวิธีพิจารณาลูกหนี้เปนแตละราย 

81.1. วิธีอัตรารอยละของยอดขายเชื่อสุทธิ คํานวณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเปนรอยละของยอดขาย

เช่ือสุทธิ  

81.2. วิธีอัตรารอยละของลูกหนี้ท่ีคางชําระจําแนกตามอายุของลูกหนี้ คํานวณโดยการจัดกลุม

ลูกหนี้จําแนกตามอายุของหนี้ท่ีคางชําระ ลูกหนี้กลุมท่ีคางชําระนานนํามาคํานวณหาจํานวน

หนี้สงสัยจะสูญดวยอัตรารอยละท่ีสูงกวาลูกหนี้ท่ีเร่ิมคางชําระเกินกําหนด โดยถือวาลูกหนี้ 

ท่ีคางชําระนานจะมีโอกาสไมชําระหนี้มากกวาลูกหนี้ท่ีเร่ิมเกิดขึ้น  

81.3. วิธีพิจารณาลูกหนี้เปนแตละราย พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้และจํานวนเงิน 

ท่ีคาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้ 

82. กิจการตองรับรูจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ควบคูกับการรับรูคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ซ่ึงเปนบัญชีปรับมูลคาบัญชีลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน  

การตัดจําหนายหนี้สูญ 

83. หากลูกหนี้ยังไมชําระหนี้เม่ือครบกําหนดแลว และกิจการไดมีการดําเนินการทวงถามหนี้จากลูกหนี้

จนถึงท่ีสุดแลว และคาดหมายไดคอนขางแนนอนวาจะไมไดรับชําระหนี้ ใหกิจการจําหนายลูกหนี้

ออกจากบัญชี และปรับลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเก่ียวของ 



25 

หนี้สูญไดรับคืน 

84. หากลูกหนี้ท่ีกิจการตัดจําหนายไปแลวกลับมาชําระหนี้ใหแกกิจการ ใหกิจการโอนกลับบัญชีลูกหนี้ 

และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเก่ียวของดวยจํานวนเงินท่ีไดรับกลับคืน พรอมบันทึกรายการรับชําระหนี้

จากลูกหนี้  

การเปดเผยขอมูล 

85. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

85.1. มูลคาหนี้สูญท่ีตัดจําหนายระหวางงวด 

85.2. หนี้สูญไดรับคืนสําหรับงวด 

85.3. จํานวนและรายละเอียดของลูกหนี้ท่ีใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
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บทท่ี 8 

สินคาคงเหลือ  

86. สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้

86.1. ถือไวเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกตขิองกิจการ 

86.2. อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพ่ือใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพ่ือขาย 

86.3. อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่ีมีไวเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ 

87. สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาท่ีซ้ือและถือไวเพ่ือขาย เชน สินคาท่ีผูคาปลีกซ้ือและถือไวเพ่ือขาย หรือ

ท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืนท่ีถือไวเพ่ือขาย สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิต สินคา

ระหวางผลิต วัตถุดิบ และวัสดุท่ีถือไวเพ่ือรอท่ีจะใชในกระบวนการผลิต และในกรณีท่ีเปนกิจการ 

ใหบริการ สินคาคงเหลือจะรวมถึงตนทุนงานใหบริการสวนท่ีกิจการยังไมไดรับรูเปนรายได 

การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ 

88. สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนของสินคาคงเหลือ 

89. ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนท้ังหมดในการซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุน

อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานท่ีและอยูในสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

ตนทุนในการซื้อ 

90. ตนทุนในการซ้ือของสินคาคงเหลือประกอบดวย ราคาซ้ือ อากรขาเขาและภาษีอ่ืน (สุทธิจากจํานวน 

ท่ีกิจการจะไดรับคืนในภายหลังจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี) รวมท้ังคาขนสง คาขนถาย และ

ตนทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซ่ึงสินคาสําเร็จรูปวัตถุดิบ และบริการ ในการคํานวณ

ตนทุนในการซ้ือสินคาใหนําสวนลดการคา เงินท่ีไดรับคืนและรายการอื่นๆ ท่ีคลายคลึงกันมาหักออก  

ตนทุนแปลงสภาพ 

91. ตนทุนแปลงสภาพของสินคาคงเหลือ หมายถึง ตนทุนการผลิตท่ีใชในการแปลงสภาพวัตถุดิบ

ทางตรงใหเปนสินคาสําเร็จรูป ตนทุนแปลงสภาพ ประกอบดวย คาแรงงานทางตรง คาใชจาย 

การผลิตคงท่ี และคาใชจายการผลิตผันแปร คาใชจายการผลิตคงท่ี คือ ตนทุนการผลิตทางออมท่ี

เกิดขึ้นในการผลิตโดยไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน คาเส่ือมราคา และคาบํารุงรักษาอาคาร

โรงงานและอุปกรณโรงงาน และตนทุนเก่ียวกับฝายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน เปนตน 

สวนคาใชจายการผลิตผันแปร คือ ตนทุนการผลิตทางออมท่ีผันแปรโดยตรงหรือคอนขางจะผันแปร

โดยตรงกับปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบทางออม และคาแรงงานทางออม เปนตน  
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ตนทุนงานใหบริการ 

92. ในกรณีท่ีกิจการใหบริการมีสินคาคงเหลือใหวัดมูลคาสินคาดังกลาวดวยตนทุนในการผลิต ตนทุน

ดังกลาวโดยสวนใหญประกอบดวย คาแรงงาน และตนทุนอ่ืนท่ีเก่ียวกับบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับการใหบริการ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรท่ีควบคุมและดูแล และตนทุนท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการ 

การคํานวณตนทุน 

93. ในการคํานวณตนทุนของสินคาเม่ือขาย กิจการอาจเลือกใชวิธีการคํานวณตนทุนสินคาท่ีขายโดย 

ใชวิธีราคาเจาะจง หรือวิธีเขากอนออกกอน หรือวิธีถัวเฉล่ียตนทุนสินคาท่ีซ้ือเขามาแตละงวด 

ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา 

94. ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนถาสินคาคงเหลือเหลานั้นเกิดความเสียหายหรือเกิด

ความลาสมัยบางสวนหรือท้ังหมดหรือราคาขายลดลง ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืน

หากประมาณการตนทุนในการทําตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนท่ีเกิดขึ้นเพ่ือทําใหสินคาขายได

เพ่ิมขึ้น การตีราคาสินคาคงเหลือลดลงจากราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับสอดคลองกับ

แนวความคิดท่ีวาสินทรัพยไมควรแสดงมูลคาตามบัญชีท่ีสูงกวามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับจากการขายหรือ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการใช 

95. มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณ

การตนทุนในการผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนท่ีจําเปนตองจายไปเพ่ือใหขายสินคานั้นได 

96. การลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ ใหพิจารณาจากสินคาแตละประเภท 

แตในบางสถานการณ อาจพิจารณาจากกลุมสินคาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน  

97. กิจการตองไมปรับมูลคาวัตถุดิบหรือวัสดุอ่ืนท่ีถือไวเพ่ือใชในการผลิตสินคาใหลดต่ํากวาราคาทุน  

หากสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุน

ของสินคาสําเร็จรูปดังกลาว อยางไรก็ตาม หากสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวา

จะขายไดในราคาต่ํากวาราคาทุน ใหกิจการปรับลดมูลคาวัตถุดิบและวัสดุอ่ืนใหลดลงเทากับมูลคา

สุทธิท่ีจะไดรับ ในสถานการณเชนนี้ ตนทุนเปล่ียนแทนของวัตถุดิบและวัสดุอ่ืนอาจเปนมูลคาท่ีดี

ท่ีสุดในการกําหนดมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 

98. กิจการตองไมปรับมูลคางานระหวางทําใหลดต่ํากวาราคาทุน หากสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตจากงาน

ระหวางทํานั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุนของสินคาสําเร็จรูปนัน้ อยางไรก็ตาม 

หากสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตจากงานระหวางทํานั้นคาดวาจะขายไดในราคาต่ํากวาราคาทุน ใหกิจการ

ปรับลดมูลคางานระหวางทําใหลดลงเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาสําเร็จรูปหักตนทุน

โดยประมาณในการทําตอใหเสร็จ 
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การรับรูเปนคาใชจาย 

99. เม่ือมีการขายสินคาคงเหลือออกไป มูลคาตามบัญชีของสินคานั้นตองรับรูเปนคาใชจาย โดยแสดง

เปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ในงวดท่ีมีการรับรูรายไดท่ีเก่ียวของ  

100. มูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับตองบันทึก 

เปนคาใชจายโดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในงวดที่ปรับมูลคาสินคาใหลดลง สวนผลขาดทุน

อ่ืนท่ีเก่ียวของกับสินคาคงเหลือ (เชน ขาดทุนจากสินคาสูญหาย เปนตน) ตองบันทึกเปนคาใชจาย 

โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร ในงวดท่ีมีผลขาดทุนเกิดขึ้น 

101. โดยปกติกิจการสามารถขายสินคาคงเหลือจากงวดกอนในงวดปจจุบัน ดังนั้น กิจการจึงตองรับรูจํานวน

ท่ีเกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือท่ีเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

ในงวดปจจุบัน โดยนําไปหักจากตนทุนขายสําหรับงวดปจจุบัน  

102. สินคาบางสวนอาจถูกปนสวนไปยังบัญชีสินทรัพยอ่ืน เชน สินคาท่ีใชเปนสวนประกอบของอาคารและ

อุปกรณท่ีสรางขึ้นเอง เปนตน สินคาท่ีปนสวนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นในลักษณะนี้ใหรับรูเปนสวน

หนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย และรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น 

การเปดเผยขอมูล 

103. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน 

103.1. นโยบายการบัญชีท่ีใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ และวิธีท่ีใชคํานวณราคาทุน 

103.2. มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือและมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือแตละประเภท
จําแนกตามความเหมาะสมของแตละกิจการ โดยท่ัวไปสินคาคงเหลือจะถูกจัดประเภทเปน 

สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุการผลิต สําหรับสินคาคงเหลือของ 

ผูใหบริการ อาจแสดงเปนงานระหวางทํา 

103.3. มูลคาของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในการบริหารในรอบระยะเวลารายงาน 

103.4. มูลคาของสินคาคงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในรอบระยะเวลา
รายงาน 

103.5. มูลคาการบันทึกกลับรายการมูลคาของสินคาคงเหลือท่ีปรับลดลง และรับรูเปนสวนหนึ่ง 
ของตนทุนขายในรอบระยะเวลารายงานกอน 

103.6. มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือท่ีใชเปนหลักประกันหนี้สิน 
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เงินลงทุน  

104. เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีกิจการมีไว เพ่ือเพ่ิมความม่ังคั่งใหกับกิจการไมวาจะ

อยูในรูปของสวนแบงท่ีจะไดรับ เชน ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล หรืออยูในรูปของราคา 

ท่ีเพ่ิมขึ้น หรือในรูปของประโยชนท่ีกิจการไดรับ เชน ประโยชนท่ีไดจากความสัมพันธทางการคา 

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก 

105. กิจการตองจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุนเปน 

105.1. เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงหมายถึง หลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขาย

ในตลาด โดยมีการซ้ือขายตลอดเวลาทําการ ระหวางผูซ้ือและผูขายท่ีมีความรอบรู มีความ 

เต็มใจ และเปนอิสระจากกัน และมีการเปดเผยราคาตอสาธารณชน ตัวอยางของตลาดท่ีมี

ลักษณะขางตน ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และตลาด

ตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เปนตน โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

105.1.1. หลักทรัพยเพ่ือคา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด

หรือตราสารหนี้ทุกชนิดท่ีกิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะขายในอนาคต

อันใกล ทําใหกิจการถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาส้ันๆ เพ่ือหากําไรจาก 

การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย ดังนั้น หลักทรัพยเพ่ือคาจึงมีอัตรา 

การหมุนเวียนสูง 

105.1.2. หลักทรัพยเผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด

หรือตราสารหนี้ทุกชนิด ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคา และในขณะเดียวกัน 

ไมเปนตราสารหนี้ท่ีกิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนด  

105.2. เงินลงทุนท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด  

106. เงินลงทุนในตราสารทุนตองจัดประเภทตามที่ระบุไวในยอหนาท่ี 105 เวนแตวาตราสารทุนนั้นเปน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา 

107. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตองจัดประเภทตราสารหนี้เปนหลักทรัพยเพ่ือคาหรือหลักทรัพยเผื่อขายเวนแต
วาตราสารหนี้นั้นเปนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 

108. เงินลงทุนในบริษัทยอย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไมไดกอตั้ง

ในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของผูลงทุน (ซ่ึงเปนบริษัทใหญ) บริษัทใหญ

ถือวามีอํานาจในการควบคุมเม่ือบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งในกิจการท่ีไป

ลงทุน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอ่ืน ยกเวนในกรณีท่ีบริษัทใหญมี 

หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนั้นไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุม

กิจการดังกลาวได   
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109. เงินลงทุนในบริษัทรวม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไมไดกอตั้ง 

ในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ท่ีอยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญของผูลงทุนและไมถือเปนบริษัท

ยอยหรือสวนไดเสียในการรวมคา ผูลงทุนถือวามีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการท่ีไปลงทุน เม่ือ 

ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียง อยางนอยรอยละ 20 ในกิจการท่ีไปลงทุนไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออม (เชน โดยผานบริษัทยอย) ยกเวนในกรณีท่ีผูลงทุนมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

วาอิทธิพลนั้นไมเกิดขึ้น 

110. เงินลงทุนในกิจการรวมคา หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไมได
กอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน) ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมรวมของผูรวมคา 

111. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนทุกประเภทเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลคายุติธรรมของ 

ส่ิงตอบแทนที่ใหไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนนั้น รวมท้ังคาใชจายในการทํารายการ  

112. ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้เม่ือเร่ิมแรกไมรวมดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีกิจการจะไดเงิน
ลงทุนดังกลาวมา เชน ดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีกิจการจะไดหุนกูท่ีระบุอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

ดังกลาวรวมอยูในราคาซ้ือของหุนกู แตไมถือเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของเงินลงทุน เปนตน   

การวัดมูลคาภายหลังการไดมา 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

113. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด ดวยมูลคา

ยุติธรรม ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติกิจการจะวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารท่ีถืออยูดวย

ราคาเสนอซ้ือปจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปจจุบันไมสามารถหาไดหรือไมเปนตัวแทนของมูลคายุติธรรม 

กิจการอาจใชราคาซ้ือขายคร้ังลาสุดเม่ือสถานการณทางเศรษฐกิจไมเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ

ระหวางวันท่ีมีการซ้ือขายคร้ังลาสุดกับวันท่ีวัดมูลคา กิจการตองรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีและ

มูลคายุติธรรม ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลารายงาน เปนกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไปยังงบกําไรขาดทุน หากหลักทรัพยนัน้เปนไปตามคาํ

นิยามของหลักทรัพยเพ่ือคา และรับรูกําไร (ขาดทุน) ดังกลาวไปยังสวนของเจาของ หากหลักทรัพยนั้น

เปนไปตามคํานิยามของหลักทรัพยเผื่อขาย 

114. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดหรือ
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเผื่อการลดลงของ

มูลคา (ถามี) ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลารายงาน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

115. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดท่ีกิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดที่กิจการไมไดต้ังใจจะถือจนครบกําหนด 

ดวยราคาทุนตัดจําหนายหักดวยคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี) ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลารายงาน 

โดยราคาทุนตัดจําหนาย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ท่ีไดมาเม่ือเร่ิมแรก หักเงินตนท่ีจายคืน  
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และบวกหรือหักคาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลคาท่ีตราไว โดยใช

วิธีการตัดจําหนายสวนตางตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางจากวิธีอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีแทจริงอยางมีสาระสําคัญ   

116. กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดที่กิจการ
ไมไดตั้งใจจะถือจนครบกําหนดดวยมูลคายุติธรรม และกิจการตองรับรูผลตางระหวางราคาทุน 

ตัดจําหนายและมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินสุดงวดการรายงาน เปนกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจาก

การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดไปยังงบกําไรขาดทุนหากหลักทรัพย

นั้นเปนไปตามคํานิยามของหลักทรัพยเพ่ือคา และรับรูกําไร (ขาดทุน) ดังกลาวไปยังสวนของ

เจาของ หากหลักทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยามของหลักทรัพยเผื่อขาย  

คาเผ่ือการลดมูลคาของเงินลงทุน 

117. ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนมีมูลคาลดลงอยางถาวร เชน ดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลง อยางมี

สาระสําคัญและติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาความนาเช่ือถือของ 

ผูออกตราสารลดลงอยางเปนสาระสําคัญ เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของเงิน

ลงทุนในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายไดอยางนาเช่ือถือโดยท่ีไมมีตนทุนสูง

มากจนเกินไป และราคาขายหักดวยตนทุนในการขายเงินลงทุนต่ํากวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ใน

กรณีท่ีไมปรากฏวามีขอบงช้ีขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได 

การจําหนายเงินลงทุน 

118. ในการจําหนายเงินลงทุน กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนสุทธิ 

ท่ีไดรับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) ทันทีท่ีเกิดขึ้น  

119. หากกิจการจําหนายเงินลงทุนเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยท่ีใชในการคํานวณกําไร 

(ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนชนิดเดียวกันตองคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือ 

วิธีเขากอน-ออกกอน 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

120. ตามปกติ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งจะไมเกิดขึ้นบอย 

เนื่องจากกิจการตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการถือเงินลงทุน นับตั้งแตเร่ิมแรกท่ีไดเงินลงทุนมา 

หากกิจการไมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน กิจการตองจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนหลักทรัพยเผื่อขาย

ในทันที อยางไรก็ตาม สถานการณท่ีเปล่ียนไปอาจทําใหกิจการตองโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนตองมีหลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอ 

121. กิจการตองปฏิบัติเ ก่ียวกับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

121.1. สําหรับการโอนเปล่ียนหลักทรัพยเพ่ือคาไปเปนเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการตองใชมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา

ยุติธรรม ณ วันนั้นในงบกําไรขาดทุนทันที 
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121.2. สําหรับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเปนหลักทรัพยเพ่ือคา กิจการตองใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา

ยุติธรรม ณ วันนั้น พรอมท้ังกลับบัญชีทุกบัญชีท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนท่ีโอนเปล่ียนใน 

งบกําไรขาดทุนทันที 

121.3. สําหรับตราสารหนี้ท่ีโอนเปล่ียนจากหลักทรัพยเผื่อขายไปเปนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนด กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี และปรับปรุงสวนเกิน

ทุนหรือสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนดวยผลตางระหวาง

ราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอน สวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวาทุนดังกลาวยังคง

แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และตองตัดจําหนายตลอดอายุท่ีเหลืออยู

ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจําหนายสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้โดย

ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

121.4. สําหรับการโอนเปล่ียนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดไปเปนหลักทรัพยเผื่อขาย กิจการ

ตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชี

กับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ 

121.5. สําหรับตราสารทุนท่ีโอนเปล่ียนจากหลักทรัพยเผื่อขายไปเปนตราสารทุนท่ีไมใชหลักทรัพย
ท่ีอยูในความตองการของตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา 

กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี พรอมท้ังกลับบัญชีทุกบัญชี 

ท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยเผื่อขาย กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในบทท่ี 5 เร่ือง การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแกไข

ขอผิดพลาด เม่ือกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีใช 

121.6. สําหรับตราสารทุนท่ีโอนเปล่ียนจากตราสารทุนท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของ
ตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ไปเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 

กิจการตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในการบันทึกบัญชี และรับรูผลตางระหวางราคา

ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ 

การเปดเผยขอมูล 

122. กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงินลงทุน ดังนี้ 

122.1. สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดและ 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดที่กิจการตั้งใจถือ 

จนครบกําหนด ใหกิจการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับราคาทุนตัดจําหนาย จํานวนเงินตามสัญญา 

และระยะเวลาครบกําหนด 

122.2. สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดท่ีกิจการ
ไมไดตั้งใจถือจนครบกําหนด ใหกิจการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับมูลคายุติธรรม ราคาทุนตัด

จําหนาย จํานวนเงินตามสัญญา กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 

และระยะเวลาครบกําหนด 
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122.3. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมใชหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด ใหกิจการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับราคาทุนและขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (ถามี) 

122.4. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด ใหกิจการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับมูลคายุติธรรม ราคาทุน และกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการ

ปรับมูลคาเงินลงทุน 

122.5. ใหเปดเผยขอจํากัดในการขายเงินลงทุน เชน การนําเงินลงทุนไปใชเปนหลักประกัน เปนตน 

หากเงินลงทุนขางตนมีขอจํากัดดังกลาว 
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บทท่ี 10 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

123. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพ่ือใชประโยชนในการผลิต  

ในการจําหนายสินคา ใหบริการ ใหเชาหรือใชในการบริหารงาน ซ่ึงกิจการคาดวาจะใชประโยชน

มากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 

การรับรูรายการ 

124. กิจการตองรับรูตนทุนเร่ิมแรกเพ่ือใหไดมาหรือกอสรางรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และตนทุน

ท่ีเกิดขึ้นในภายหลังเม่ือมีการซอมบํารุง ตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปล่ียนแทนสวนประกอบของ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนสินทรัพย เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้  

124.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

124.2. กิจการสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

125. ตามปกติ ช้ินสวนอะไหลและอุปกรณท่ีใชในการซอมบํารุงจะจัดประเภทเปนสินคาคงเหลือและรับรู 
ในงบกําไรขาดทุนเม่ือนํามาใช อยางไรก็ตาม ช้ินสวนอะไหลท่ีสําคัญและอุปกรณท่ีสํารองไวใชงานท่ี

กิจการคาดวาจะใชประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการรายงาน ใหถือเปนท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ สําหรับช้ินสวนอะไหลและอุปกรณท่ีใชในการซอมบํารุงท่ีตองใชรวมกับรายการท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ กิจการตองบันทึกช้ินสวนอะไหลและอุปกรณนั้นเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก 

126. กิจการตองวัดมูลคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเขาเงื่อนไขการรับรูรายการเปนสินทรัพย

โดยใชราคาทุน 

สวนประกอบของราคาทุน 

127. ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณประกอบดวย 

127.1. ราคาซ้ือรวมอากรขาเขาและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไมได หลังหักสวนลดการคา และจํานวน 

ท่ีไดรับคืนจากผูขาย 

127.2. ตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานท่ีและ

สภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร 

127.3. ตนทุนท่ีประมาณท่ีดีท่ีสุดสําหรับการร้ือ การขนยาย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย 

ซ่ึงเปนภาระผูกพันของกิจการท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการไดสินทรัพยนั้นมาหรือเปนผลจากการใช

สินทรัพยนั้นในชวงเวลาหนึ่ง 
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การวัดมูลคาของราคาทุน 

128. กิจการอาจไดรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณจากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพยท่ีไมเปน 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับท้ังรายการสินทรัพยท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัดมูลคา

ตนทุนของสินทรัพยท่ีไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีนาํไปแลกเปล่ียน เวนแตกรณีท่ีมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกวา หากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรม

ไดอยางนาเช่ือถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยท่ีไดรับจากการแลกเปล่ียนดวยราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยท่ีนําไปแลกเปล่ียน  

129. ในการครอบครองอาคารชุดหรือสินทรัพยอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ในสถานการณท่ีกิจการไดสิทธิ

ในการครอบครองและใชประโยชนเฉพาะพ้ืนท่ีของอาคารชุดหนวยนั้น และทรัพยสินสวนกลางท่ีมี

สิทธิในการใชรวมกันกับเจาของอาคารชุดหนวยอ่ืน ใหกิจการรับรูตนทุนท้ังหมดของการไดมา 

ซ่ึงอาคารชุดหรือสินทรัพยอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ไวเปนรายการอาคารและอุปกรณท่ีไดมา 

เปนหนวยเดียวกัน  

130. กิจการตองปนสวนรายจายท่ีเกิดขึ้นใหกับรายการสินทรัพยทุกรายการท่ีรวมอยูในรายจายนั้น และ

บันทึกรายการแตละรายการเปนสินทรัพยแยกจากกัน หากสินทรัพยแตละรายการมีอายุการให

ประโยชนไมเทากันหรือใหประโยชนตอกิจการในรูปแบบท่ีตางกันอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงทําใหกิจการ

ตองใชวิธีการคิดคาเส่ือมราคาและอัตราท่ีไมเหมือนกัน ตัวอยางเชน กิจการจําเปนตองแยกบันทึก

อาคารออกจากลิฟทหรือบันไดเล่ือน และแยกบันทึกอาคารออกจากท่ีดิน เปนตน 

ตนทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง  

131. ภายใตเกณฑการรับรูรายการตามยอหนาท่ี 124 กิจการตองไมรับรูตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุง

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณนั้น หากรายจายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน “คาซอมแซมและ

บํารุงรักษา” รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ แตกิจการตองรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายใน 

งบกําไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  

132. กิจการอาจจําเปนตองเปล่ียนแทนสวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณบางรายการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด กิจการตองรับรูตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ

มูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเก่ียวของเม่ือตนทุนนั้นเกิดขึ้นและเปนไปตาม

เกณฑการรับรูรายการ กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ

การตัดรายการท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  

133. กิจการอาจจําเปนตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพครั้งใหญตามระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือคนหา
ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไมวาจะมีการเปล่ียนแทนชิ้นสวนใดหรือไม ท้ังนี้เพ่ือใหรายการท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ อยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดตอเนื่อง กิจการตองรับรูตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบสภาพครั้งใหญแตละคร้ังเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณเชนเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทน หากเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการตามยอหนาท่ี 124 

กิจการตองพิจารณาตัดมูลคาตามบัญชีท่ีคงเหลือของตนทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญในคร้ังกอน  
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

134. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณนั้น ดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)  

135. ภายหลังจากการรับรูรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนสินทรัพย หากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการอาจเปดเผยมูลคายุติธรรมและเกณฑในการ

กําหนดมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

136. ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีวารายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณมีมูลคาลดลงอยางถาวร เชน มีหลักฐานแสดงให

เห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับลักษณะท่ีกิจการ

ใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย ซ่ึงสงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือคาดวาจะเกิดขึ้น 

ในอนาคตอันใกล รวมถึงการท่ีสินทรัพยไมไดถูกใชงานอีกตอไป การเกิดภาวะซบเซาของตลาด

อสังหาริมทรัพยอยางรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงไมสามารถคาดการณไดวาภาวะดังกลาว

จะหมดไปเม่ือไร เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายไดอยางนาเช่ือถือโดยท่ีไมมีตนทุนสูง

มากจนเกินไป (ไมจําเปนตองเปนราคาท่ีประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ) และราคาขายหักดวยตนทุน

ในการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณต่ํากวาราคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

ในกรณีท่ีไมปรากฏวามีขอบงช้ีขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได 

คาเสื่อมราคา 

137. กิจการตองคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แตละสวนท่ี

มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

138. มูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณตองปนสวนเปนคาเส่ือมราคาอยางมีระบบตลอด
อายุการใหประโยชนของสินทรัพย วิธีการคิดคาเส่ือมราคาตองสะทอนถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ี

กิจการไดรับจากการใชสินทรัพย คาเส่ือมราคาท่ีเกิดขึ้นแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจาย ยกเวน  

คาเส่ือมราคาที่ตองนําไปรวมเปนราคาตามบัญชีของสินทรัพยชนิดอ่ืน กิจการตองไมคิดคาเส่ือม

ราคาสําหรับสินทรัพยท่ีมีอายุใหประโยชนไมจํากัด เชน ท่ีดิน เปนตน 

จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคา 

139. กิจการตองปนสวนจํานวนท่ีคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพย  

140. จํานวนท่ีคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยตองเปนจํานวนเงินหลังจากหักมูลคาคงเหลือ (เดิมเรียกวา  

ราคาซาก) 

141. มูลคาคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินท่ีกิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากการจําหนายสินทรัพย 

หลังจากหักตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยนั้น หากสินทรัพยนั้นมีอายุและ 

สภาพท่ีคาดวาจะเปน ณ วันส้ินสุดอายุการใหประโยชน 
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142. กิจการควรทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอยางสมํ่าเสมอ หากกิจการ

คาดวามูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตกตางไปจากท่ีไดประมาณไวอยาง 

มีสาระสําคัญ กิจการตองคํานวณคาเส่ือมราคาใหมโดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

143. การคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยจะเร่ิมตนเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมใชงาน เชน เม่ือสินทรัพยอยูใน

สถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร การคิดคาเส่ือมราคาจะ

ส้ินสุดเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี หรือเม่ือไดจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปน

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 

144. ในการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย กิจการตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
144.1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิตท่ี

คาดวาจะไดจากสินทรัพยนั้น 

144.2. การชํารุดเสียหายทางกายภาพท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ในการดําเนินงาน เชน 

จํานวนผลัดในการใชและแผนการซอมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ังการดูแลและบํารุงรักษา

สินทรัพยในขณะท่ีหยุดใชงานสินทรัพย 

144.3. ความลาสมัยทางดานเทคนิคหรือทางพาณิชย ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
การผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความตองการในสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนผลผลิต

จากสินทรัพยนั้น   

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา 

145. กิจการตองเลือกใชวิธีการคิดคาเส่ือมราคาท่ีสะทอนรูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

146. กิจการตองทบทวนวิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยอยางสมํ่าเสมอ หากกิจการพบวาลักษณะ

รูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้นเปล่ียนแปลงไปอยาง

มีสาระสําคัญ กิจการตองเปล่ียนวิธีการคิดคาเส่ือมราคาเพื่อสะทอนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน

เชิงเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

147. วิธีการคิดคาเส่ือมราคามีหลายวิธี เชน วิธีเสนตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต เปนตน 

วิธีเสนตรงมีผลทําใหคาเส่ือมราคามีจํานวนคงท่ีตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยหากมูลคา

คงเหลือของสินทรัพยนั้นไมเปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทําใหคาเส่ือมราคาลดลงตลอด

อายุการใหประโยชนของสินทรัพย วิธีจํานวนผลผลิตมีผลทําใหคาเส่ือมราคาขึ้นอยูกับประโยชนหรือ

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

การคิดคาเส่ือมราคาตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของมูลคาตามบัญชีภายหลังคาเผือ่การลดมูลคาของรายการ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันท่ีกําหนดมูลคาของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณใหมนั้น  
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สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

148. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย หากกิจการมีวัตถุประสงค 

ท่ีจะถือไวเพ่ือขายโดยพิจารณาจากการที่มูลคาตามบัญชีท่ีจะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใช 

มาจากการใชสินทรัพยนั้น 

149. เม่ือกิจการจัดประเภทสินทรัพยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย ใหกิจการปฏิบัติดังนี้ 

149.1. สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายถือเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน  

149.2. วัดมูลคาสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย ดวยจํานวนท่ีต่ํา

กวาระหวางมูลคาตามบัญชีและราคาท่ีคาดวาจะขายไดสุทธิจากตนทุนในการขายและรับรูผล

ขาดทุนจากการลดมูลคาสําหรับการลดมูลคาในคร้ังแรกหรือในคร้ังตอๆ ไปของสินทรัพย 

ในงบกําไรขาดทุนทันที เพ่ือใหมูลคาของสินทรัพยเทากับราคาท่ีคาดวาจะขายไดสุทธิจาก

ตนทุนในการขาย  

149.3. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของราคาท่ีคาดวาจะขายไดสุทธิจาก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน แตไมเกินยอดผลขาดทุนจากการลดมูลคา

สะสมท่ีเคยรับรูกอนหนานี้ 

149.4. กิจการตองไมบันทึกคาเส่ือมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) ของสินทรัพยนั้นระหวาง 

ท่ีสินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 

149.5. เม่ือกิจการจําหนายสินทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน

เม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี  

การตัดรายการ 

150. กิจการตองตัดรายการมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เม่ือ

เปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

150.1. กิจการจําหนายสินทรัพย  
150.2. กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสินทรัพยหรือจากการ

จําหนายสินทรัพย 

151. ในกรณีท่ีกิจการตัดรายการมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี เม่ือ

กิจการจําหนายสินทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ ในงบกําไรขาดทุนเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี โดยผลกําไร 

(ขาดทุน) ท่ีเกิดจากการตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี

ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

152. ในกรณีท่ีกิจการตัดรายการมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณออกจากบัญชี  

เม่ือกิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสินทรัพยหรือจากการ

จําหนายสินทรัพย กิจการตองรับรูกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการท่ีดิน อาคารและ
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อุปกรณ ในงบกําไรขาดทุนเม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี โดยผลกําไร (ขาดทุน) 

ท่ีเกิดจากการตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

การเปดเผยขอมูล 

153. กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ทุกขอในงบการเงินสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละประเภท 

153.1. เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชกําหนดมูลคาตามบัญชี กอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย  

และคาเผื่อการลดมูลคา (ถามี) 

153.2. วิธีการคิดคาเส่ือมราคา 
153.3. อายุการใหประโยชนหรืออัตราคาเส่ือมราคาท่ีใช 
153.4. มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย และคาเผื่อ

การลดมูลคา ณ วันตนงวดและส้ินงวด และรายการกระทบยอดของมูลคาตามบัญชีระหวาง

วันตนงวดถึงวันส้ินงวดท่ีแสดงถึง 

153.4.1. มูลคาของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้น 

153.4.2. คาเส่ือมราคา  
153.4.3. การเปล่ียนแปลงอ่ืน 

154. กิจการตองเปดเผยรายการตอไปนี้ทุกรายการในงบการเงินดวย 

154.1. ขอบงช้ีวารายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณมีมูลคาลดลงอยางถาวร 

154.2. จํานวนและขอจํากัดในกรรมสิทธ์ิของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีใชเปนหลักประกันหนี้สิน 

154.3. จํานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาท่ีตกลงไวเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
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บทท่ี 11 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

155. สินทรัพยไม มีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไม เปนตัวเงิน ท่ีสามารถระบุไดและไมมีลักษณะ 

ทางกายภาพ ตัวอยางเชน สินทรัพยทางปญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร สัมปทาน และฟลมภาพยนตร เปนตน 

156. สินทรัพยสามารถระบไุดก็ตอเม่ือ 

156.1. สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือ สามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย โอน 

ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปล่ียนไดอยางเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เปนสินทรัพยหรือ

หนี้สินท่ีสามารถระบุได โดยไมคํานึงวากิจการตั้งใจจะแยกเปนเอกเทศหรือไม หรือ 

156.2. ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไมคํานึงถึงวาสิทธิเหลานั้นจะ

สามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอ่ืนๆ 

การรับรูรายการ 

157. กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเม่ือเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้ 
157.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะเกิดจาก

สินทรัพยนั้น 

157.2. ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

158. กิจการตองประเมินความนาจะเปนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย
ไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติท่ีสมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาวตองแสดง 

ใหเห็นถึงการประมาณที่ดีท่ีสุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตลอดชวงอายุ 

การใหประโยชนของสินทรัพย 

159. ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถ

รับรูรายจายดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสินทรัพยอ่ืนได ตัวอยางของรายจายท่ีตองรับรู 

เปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้นรวมถึงรายการตอไปนี้ 

159.1. รายจายเก่ียวกับกิจกรรมกอนการดําเนินงาน เชน คาท่ีปรึกษากฎหมายและคาใชจายดาน

เลขานุการ ท่ีเกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการใหเปนนิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจ

ใหม หรือรายจายสําหรับเร่ิมการดําเนินงานใหม หรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหมหรือกรรมวิธีใหม  

159.2. รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ 

159.3. รายจายในกิจกรรมการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  

159.4. รายจายในการยายสถานท่ีหรือรายจายในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานท่ี
หรือจัดองคกรใหมท้ังหมดหรือบางสวน 

การวัดมูลคาเมื่อเริม่แรก 

160. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุน 
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก 

161. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย 

161.1. ราคาซ้ือรวมภาษีนําเขาและภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ และจํานวน

ท่ีไดรับคืนจากผูขาย 

161.2. ตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหพรอมท่ีจะใชประโยชนไดตาม

ความประสงค 

162. ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย 

162.1. ตนทุนผลประโยชนของพนักงานท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 

162.2. คาธรรมเนียมทางวิชาชีพท่ีเกิดขึน้โดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 

162.3. ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน 

163. ตัวอยางของรายจายท่ีไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

163.1. ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย) 
163.2. ตนทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานท่ีตั้งใหมหรือกับลูกคากลุมใหม (รวมท้ังตนทุนในการ

ฝกอบรมพนักงาน) 

163.3. ตนทุนในการบริหารและคาใชจายท่ัวไป 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 

164. กิจการอาจไดรับรายการสินทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพยท่ีไมเปน 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับท้ังรายการสินทรัพยท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัดมูลคา

ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีนําไปแลกเปล่ียน เวนแต

กรณีท่ีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกวา หากไมสามารถวัด

มูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดรับจากการแลกเปล่ียน

ดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีนําไปแลกเปล่ียน  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน 

165. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพยไมมีตัวตน แตใหรับรูรายการ

ดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น เวนแตสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายใน

ดังกลาวเขาเกณฑการรับรูรายการ 

166. ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตอง
แยกขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้ 

166.1. ขั้นตอนการวิจัย  

166.2. ขั้นตอนการพัฒนา 
การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูความเขาใจใหมๆ 

ทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค  
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การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอ่ืนมาใชในแผนงานหรือ การออกแบบเพ่ือ

ผลิตส่ิงใหมหรือส่ิงท่ีดีขึ้นกวาเดิมอยางเปนสําคัญกอนท่ีจะเร่ิมผลิตหรือใชในเชิงพาณิชย ไมวาส่ิงนั้น

จะเปนวัตถุดิบช้ินสวนอุปกรณ ผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

167. หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ 
กิจการท่ีกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายท่ี

เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น 

ข้ันตอนการวิจัย 

168. กิจการตองไมรับรูรายจายท่ีเกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายในเปน

สินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือรายจายนั้นเกิดขึ้น 

169. ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
169.1. กิจกรรมซ่ึงมุงท่ีจะใหไดมาซ่ึงความรูใหม 
169.2. การคนหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือความรูอ่ืน 

มาประยุกตหรือปฏิบัติ 

169.3. การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

169.4. สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทายของทางเลือกท่ีเปนไปได

สําหรับนวัตกรรมหรือส่ิงท่ีดีขึ้นกวาเดิม ไมวาส่ิงนั้นจะเปนวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ 

ขั้นตอน ระบบ หรือ บริการ 

ข้ันตอนการพัฒนา 

170. กิจการจะรับรูรายจายท่ีเกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเม่ือ กิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 

170.1. มีความเปนไปไดทางเทคนิคท่ีกิจการจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณเพ่ือนํามาใช
ประโยชนหรือขายได 

170.2. กิจการมีความตั้งใจท่ีจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชนหรือขาย 
170.3. กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย 

170.4. กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีท่ีสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต เหนืออ่ืนใดกิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนหรือส่ิงท่ีจะเกิดจาก

สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยูจริง หรือหากกิจการนําสินทรัพยไมมีตัวตนไปใชเปน

การภายใน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น 

170.5. กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอ่ืนไดเพียง

พอท่ีจะนํามาใชเพ่ือทําใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัวตน มาใช

ประโยชนหรือนํามาขายได 

170.6. กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้น
ในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ 
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171. ในระหวางขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตน

และสามารถแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีสินทรัพยนั้นจะกอใหเกิดประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ท้ังนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปนขั้นตอนท่ีกาวหนามากกวา

ขั้นตอนการวิจัย 

172. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก 
172.1. การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอน

การผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช 

172.2. การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีใหม 

172.3. การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซ่ึงไมใชขนาดท่ีจะสามารถ

ทําการผลิตในเชิงพาณิชยได  

172.4. การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบ สําหรับทางเลือกท่ีไดคัดเลือกแลว สําหรับ

วัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ หรือท่ีไดปรับปรุงใหดีขึ้น 

173. ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตน
เสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงาน

ธุรกิจท่ีแสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอ่ืนท่ีจําเปน และกิจการมีความสามารถ 

ท่ีจะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการ

จัดหาแหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานท่ีแสดงถึงเจตจํานงท่ีจะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู 

174. ตามปกติ ระบบตนทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในได
อยางนาเช่ือถือ ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอ่ืนท่ีเกิดขึ้นเพ่ือปกปองลิขสิทธ์ิหรือใบอนุญาต 

หรือรายจายท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

175. รายจายสําหรับตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ช่ือส่ิงพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นท่ีโดยเนื้อหาแลว

คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการกอใหเกิดขึ้นภายในเปนรายจายท่ีไมสามารถแยกจากตนทุนในการพัฒนา

ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน 

176. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของรายจายท่ีเกิดขึ้นนับตั้งแตวันท่ี

สินทรัพยไมมีตัวตนเขาเกณฑการรับรูรายการเปนคร้ังแรก  

177. กิจการตองไมรับรูรายจายเก่ียวกับรายการไมมีตัวตนท่ีไดรับรูเม่ือเร่ิมแรกเปนคาใชจายแลว กลับมา
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง 

178. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายท่ีเก่ียวของโดยตรงทุกรายการ
ท่ีจําเปนในการสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนตาม

ประสงคของผูบริหาร ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก  

178.1. ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการท่ีใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

178.2. ตนทุนผลประโยชนของพนักงาน ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 
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178.3. คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิตามกฎหมาย  

178.4. คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตท่ีกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

179. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายใน 

179.1. รายจายในการขาย การบริหาร และคาใชจายท่ัวไปอ่ืน เวนแตรายจายดังกลาวเก่ียวของ

โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได 

179.2. ความไมมีประสิทธิภาพท่ีสามารถระบุได และขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น
กอนท่ีสินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนท่ีวางไว 

179.3. รายจายในการอบรมพนักงานเพ่ือนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

180. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการสินทรัพยไมมี

ตัวตนดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี) 

181. ภายหลังจากการรับรูรายการสินทรัพยไมมีตัวตนเปนสินทรัพย หากสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถวัด
มูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการอาจเปดเผยมูลคายุติธรรมและเกณฑในการกําหนดมูลคา

ยุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

182. ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีวารายการสินทรัพยไมมีตัวตน เชน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีทําใหสิทธิใน

สินทรัพยลดลง เปนตน กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการลดมูลคาของรายการสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถราคาขายของสินทรัพยไมมีตัวตนไดอยางนาเช่ือถือโดยท่ีไมมี

ตนทุนสูงมากจนเกินไป (ไมจําเปนตองเปนราคาท่ีประเมินโดยผูเช่ียวชาญพิเศษ) และราคาขาย

ดังกลาวมีจํานวนเงินต่ํากวาราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพยไมมีตัวตน ในกรณีท่ีไมปรากฏวามี

ขอบงช้ีขางตนอีกตอไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกลาวได 

อายุการใหประโยชน 

183. กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะกําหนดอายุไดหรือไม และ 
หากสามารถกําหนดได อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการผลิตหรือหนวย

วัดอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการใหประโยชนท่ีไมทราบ

แนนอนก็ตอเม่ือจากการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของแลว ไมพบขอจํากัดท่ีสามารถคาดไดเก่ียวกับ

ระยะเวลาท่ีสินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิท่ีกิจการจะไดรับ 

184. อายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอนมิไดหมายถึงไมมีท่ีส้ินสุด อายุการใหประโยชนของสินทรัพย

ไมมีตัวตนจะสะทอนใหเห็นเพียงระดับของรายจายในการบํารุงรักษาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง

ใหสินทรัพยมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามท่ีไดมีการประเมินไว ณ เวลาท่ีมีการประมาณอายุการ

ใหประโยชนของสินทรัพย และยังรวมถึงความสามารถและความมุงม่ันของกิจการ เพ่ือใหบรรลุถึง

ระดับดังกลาว แมวาอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไมทราบ

แนนอน แตตามปกติแลวตองมีวันส้ินสุด ความไมแนนอนอาจเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชหลักความระมัดระวัง แตความไมแนนอนดังกลาวไมถือเปน
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เหตุผลท่ีกิจการจะสามารถนํามาอางเพ่ือกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหส้ัน

กวาความเปนจริงจนไมสมเหตุสมผล 

185. อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะตอง

ไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะส้ันกวาได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีกิจการคาด

วาจะใชประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาท่ีจํากัดแตสามารถ

ตออายุได อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลาที่ตออายุใหมเฉพาะ 

กรณีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนท่ีเปนสาระสําคัญจากการตออายุดังกลาว  

ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย  

186. กิจการตองปนสวนจํานวนท่ีคิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเร่ิมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยนั้น

พรอมท่ีใหประโยชนได วิธีการตัดจําหนายท่ีใชตองสะทอนถึงรูปแบบท่ีกิจการคาดวาจะไดใชประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองใช 

วิธีเสนตรงในการตัดจําหนาย คาตัดจําหนายในแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

187. วิธีการตัดจําหนายท่ีใชในการปนสวนจํานวนท่ีคิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามเกณฑ 
ท่ีเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นมีหลายวิธี วิธีดังกลาวรวมถึงวิธีเสนตรง วิธียอด

คงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสมํ่าเสมอในทุกงวด 

นอกจากวารูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นจะเปล่ียนแปลงไป 

188. สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนใหกิจการตัดจําหนายสินทรัพย
ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีทราบไดแนนอนนั้น สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชน 

ไมทราบไดแนนอนใหกิจการกําหนดอายุการใหประโยชนเทากับ 10 ป  

มูลคาคงเหลือ 

189. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนใหเปนศูนย เวนแตจะเปนไปตาม
ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

189.1. บุคคลท่ีสามใหสัญญาวาจะซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยนั้นส้ินสุดอายุการใหประโยชน 
189.2. สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ และเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

189.2.1. มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาท่ีไดจากตลาดซ้ือขายคลอง 
189.2.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตลาดซ้ือขายคลองนั้นจะมีอยูเม่ืออายุการให

ประโยชนของสินทรัพยส้ินสุดลง 

190. ในกรณีท่ีกิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือตามขอยกเวนในยอหนาท่ี 189 ใหกิจการประมาณมูลคา

คงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

โดยใชราคาขายท่ีมีอยู ณ วันท่ีมีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันท่ีอายุการให

ประโยชนกําลังจะส้ินสุดลง ณ วันท่ีประมาณการนั้น 



46 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนาย วิธีการตัดจําหนายและมูลคาคงเหลือ 

191. กิจการควรทบทวนวิธีการตัดจําหนายอยางสมํ่าเสมอ หากกิจการพบวาลักษณะการไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยไมมีตัวตนมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ กิจการตองเปล่ียนวิธีการ

ตัดจําหนายโดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

192. กิจการควรทบทวนมูลคาคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนอยาง
สมํ่าเสมอ หากกิจการคาดวามูลคาคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน

แตกตางไปจากท่ีไดประมาณไวอยางมีสาระสําคัญ กิจการตองคํานวณคาตัดจําหนายใหมโดยใช 

วิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

การเลิกใชและการจําหนาย 

193. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เม่ือ 

193.1. กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ 

193.2. กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้นมาใช
ประโยชนหรือจําหนาย 

194. กิจการตองรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ถามี) 

กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนทันทีท่ีเกิดขึ้น  

195. กิจการตองตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนตอไปแมจะไมไดใชประโยชนสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอีก
ตอไป จนกวากิจการจะตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาวเต็มจํานวนแลวหรือไดจัดประเภทสินทรัพย

ดังกลาวเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับสินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายตามยอหนาท่ี 148 ถึง 149  

การเปดเผยขอมูล 

196. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท 

196.1. อายุการใหประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 

196.2. วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 

196.3. มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการลดมูลคา (ถามี) 

196.4. การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดกับมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินงวด  

ท่ีแสดงถึงรายการตอไปนี้ 

196.4.1. จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพ่ิมขึ้น  

196.4.2. คาตัดจําหนายท่ีรับรูในระหวางงวด 
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197. นอกจากนี้กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน 

197.1. มูลคาตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหนายท่ีเหลืออยูสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละ
รายการท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ 

197.2. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีขอจํากัดในการใช และมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีนําไปวางเปนประกันหนี้สินไว 

197.3. จํานวนเงินท่ีกิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 

197.4. ขอบงช้ีวารายการสินทรัพยไมมีตัวตนมีมูลคาลดลงอยางถาวร 
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บทท่ี 12 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

198. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร 

(สวนควบอาคาร) หรือท้ังท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครองโดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชา

การเงิน เพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสอง

อยาง ท้ังนี้ ไมไดมีไวเพ่ือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของ

กิจการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

199. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไวเพ่ือประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแส

เงินสดท่ีโดยสวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการ 

200. ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีดังตอไปนี้ 
200.1. ท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวเพ่ือหวังกําไรจากการเพิ่มมูลคาของท่ีดินนั้นในระยะยาว มากกวา

ถือครองไวเพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 

200.2. ท่ีดินท่ีกิจการถือครองไวโดยท่ีปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต  

ถากิจการยังมิไดระบุวาจะใชท่ีดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หรือเพ่ือขายในระยะ

ส้ันตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ใหถือวาท่ีดินนั้นถือไวเพ่ือหา

ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของท่ีดิน  

200.3. อาคารที่กิจการเปนเจาของ หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน และ 

ใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา   

200.4. อาคารที่ยังไมมีผูเชา ซ่ึงกิจการถือครองเพ่ือใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ไมวาจะ

เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา 

200.5. อสังหาริมทรัพยท่ีอยูในระหวางกอสรางหรือพัฒนา เพ่ือใชเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนในอนาคต 

201. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

201.1. อสังหาริมทรัพยท่ีกิจการมีไวเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยูใน
ขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนาเพ่ือขาย ตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยท่ีกิจการไดมาเพ่ือจะ

จําหนายในอนาคตอันใกล หรือเพ่ือนํามาพัฒนาและขายตอ 

201.2. อสังหาริมทรัพยท่ีอยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอ่ืน  

201.3. อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ีกิจการถือครองเพ่ือใชภายในกิจการ

ในอนาคต อสังหาริมทรัพยท่ีกิจการถือครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคตและนํามาใชภายใน

กิจการในเวลาตอมา อสังหาริมทรัพยท่ีใชประโยชนโดยพนักงานไมวาพนักงานจะจาย 

คาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม และอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานรอการจําหนาย 

201.4. อสังหาริมทรัพยท่ีใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 



49 

202. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนท่ีกิจการถือไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจาก
การเพิ่มมูลคาของสินทรัพย และสวนท่ีกิจการถือครองเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือการจัดหาสินคา

หรือการใหบริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน ถาแตละสวนสามารถแยกขายหรือแยก

ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยกสวน

ขายได กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดตอเม่ือสัดสวนของ

อสังหาริมทรัพยท่ีกิจการถือไวเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือเพ่ือ

วัตถุประสงคในการบริหารงานนั้นไมมีนัยสําคัญ 

203. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอ่ืนๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ กิจการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ 

ไมมีนัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การท่ีเจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษา

ความปลอดภัยและการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาท่ีใชอาคารสํานักงานนั้น ในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึง 

การบริการท่ีใหถือเปนสวนท่ีมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและเปนผูบริหารจัดการ

โรงแรม บริการตางๆ ท่ีใหกับแขกท่ีเขาพักถือเปนองคประกอบท่ีมีนัยสําคัญของการจัดการ 

ในภาพรวม ดังนั้น  โรงแรมท่ีบริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพย ท่ีมีไวใชงานไมใช

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

204. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
หรือไม กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพ่ือชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสมํ่าเสมอ โดยให

สอดคลองกับคํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และแนวทางท่ีกําหนดไว กิจการตอง

เปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเม่ือการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก 

การรับรูรายการ 

205. กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนสินทรัพย เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี ้
205.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

205.2. สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดอยางนาเช่ือถือ 

206. กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ เวลาท่ีตนทุนเกิดขึ้น ตนทุน

ดังกลาวรวมถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกท่ีทําใหกิจการไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมา และ

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังเพ่ือตอเติม เปล่ียนแทน (บางสวน) หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย 

207. หากช้ินสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดมาโดยการเปล่ียนแทนและเปนไปตามเงื่อนไขการ
รับรูรายการ กิจการตองรับรูตนทุนของการเปล่ียนแทนสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น ณ เวลาท่ีตนทุนนั้นเกิดขึ้น และตอง

ตัดรายการชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของช้ินสวนนั้น 
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การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ 

208. กิจการตองวัดมูลคาเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุน ซ่ึงรวมถึงตนทุน 

ในการทํารายการ 

209. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีไดมาโดยการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซ้ือ และรายจาย

โดยตรงใดๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงท่ีเก่ียวกับการจัดหา

สินทรัพย ไดแก คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และ

ตนทุนในการทํารายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

210. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี ้

210.1. ตนทุนกอนการดําเนินงาน ยกเวนรายจายท่ีจําเปนเพ่ือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นอยูในสภาพ

พรอมท่ีจะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร 

210.2. ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะมีผูเขาครอบครอง
ในระดับท่ีวางแผนไว  

210.3. จํานวนสูญเสียท่ีเกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ

กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

211. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน หรือ

สินทรัพยซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยท่ีเปนตัวเงินและสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน กิจการตองวัดมูลคา

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีนําไปแลกเปล่ียน 

เวนแตกรณีท่ีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจนกวา หากไมสามารถ

วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือได กิจการตองบันทึกสินทรัพยท่ีไดรับจากการแลกเปล่ียนดวย 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีนําไปแลกเปล่ียน  

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

212. กิจการตองวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ โดยใชวิธีราคาทุน โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนนั้น ดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)  

213. ภายหลังจากการรับรูรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนสินทรัพย หากอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุนสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการอาจเปดเผยมูลคายุติธรรมและเกณฑ

ในการกําหนดมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การโอน 

214. การโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปยังบัญชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบัญชีอ่ืนๆ มาเปนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนจะทําไดก็ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐาน 

ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
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214.1. เร่ิมมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน 

214.2. เร่ิมมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีไวเพ่ือขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ 

214.3. ส้ินสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ีมี
ไวใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

214.4. เร่ิมสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอื่น ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

215. การโอนระหวางอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานกับสินคาคงเหลือจะไม 

ทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยนั้นเปล่ียนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพย

ท่ีใชในการวัดมูลคาหรือการเปดเผยขอมูลเปล่ียนแปลง 

การจําหนาย 

216. กิจการตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกิจการ
จําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก  

217. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตองพิจารณา

จากผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น และ

ตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น  

การเปดเผยขอมูล 

218. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี ้
218.1. จํานวนเงนิท่ีไดรับรูในงบกาํไรขาดทุนสําหรับ 

218.1.1. รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

218.1.2. คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง รวมท้ังคาซอมแซมและคาบํารุงรักษาท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนซ่ึงกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด  

218.1.3. คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง รวมท้ังคาซอมแซมและบํารุงรักษาท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนซ่ึงไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด 

218.1.4. มูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีลดลงระหวางงวด (ถามี)  

218.2. ขอจํากัดและจํานวนเงินของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีมีขอจํากัด หรือการโอนรายได

และเงินท่ีไดรับจากการจําหนายท่ีมีขอจํากัด 

218.3. ขอตกลงท่ีสําคัญในการซ้ือ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหรือในการ

ซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น 

218.4. วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใชงานหรืออัตราคาเส่ือมราคาท่ีใช 
218.5. ราคาทุนและคาเส่ือมราคาสะสม ณ วันตนงวดและส้ินงวด 
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218.6. การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันตนงวดกับ

วันส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

218.6.1. สวนเพ่ิมโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการซื้อกับสวนเพ่ิมท่ีเกิด
จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

218.6.2. คาเส่ือมราคา 
218.6.3. การโอนเขาหรือออกจากรายการสินคาคงเหลือหรือรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ  

218.6.4. การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 
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บทท่ี 13 

ตนทุนการกูยืม  

219. ตนทุนการกูยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ โดยตนทุนการกูยืม 

อาจรวมถึง ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว 

รวมท้ังภาษีท่ีเก่ียวของกับดอกเบี้ยดังกลาวท่ีผูกูตองรับภาระ จํานวนท่ีตัดบัญชีของสวนลดหรือสวนเกิน

ท่ีเก่ียวกับการกูยืม จํานวนท่ีตัดบัญชีของรายจายท่ีเก่ียวกับการจัดการกูยืม และผลตางจากอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศสวนท่ีนํามาปรับปรุงกับตนทุนของดอกเบี้ย 

220. ตนทุนการกูยืมตองรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางจากวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริงอยางมีสาระสําคัญ  

221. สินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยท่ีจําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอมเพ่ือ 

ใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย ตัวอยางของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 

ไดแก โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนและสินคาท่ีตองใชระยะเวลานาน 

ในการแปลงสภาพใหพรอมท่ีจะขาย ตัวอยางของสินทรัพยท่ีไมเขาเงื่อนไข เชน สินคาท่ีทําการผลิต

เปนประจํา สินคาท่ีผลิตเปนจํานวนมากโดยไมมีขั้นตอนการผลิตซํ้าๆ ในชวงระยะเวลาส้ัน และ

สินทรัพยท่ีอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงคหรือพรอมท่ีจะขายทันทีท่ีซ้ือ 

การรับรูรายการ 

222. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพย 
ท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และกิจการตองรับรูตนทุนการกูยืมอ่ืนเปน

คาใชจายในงวดที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น 

223. ตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข  
จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้นไดก็ตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืม

ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจํานวน

ตนทุนการกูยืมไดอยางนาเช่ือถือ  

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

224. ตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขตอง
เปนตนทุนท่ีสามารถหลีกเล่ียงไดหากกิจการไมกอรายจายขึ้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 

ดังนั้น เม่ือกิจการกูยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข ตนทุนการกูยืม 

ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นตองเปนตนทุนท่ีสามารถระบุได 

225. สําหรับเงินท่ีกูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมท่ีอนุญาตให
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวย

รายไดท่ีเกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว 
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226. หากกิจการไดรับเงินกูมาลวงหนากอนการเกิดขึ้นของรายจายสําหรับสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข  
และนําเงินกูยืมท่ียังไมไดใชไปลงทุนเปนการชั่วคราว จํานวนตนทุนการกูยืมท่ีอนุญาตใหรวมเปน

ราคาทุนของสินทรัพยในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตองเทากับตนทุนการกูยืมท่ีเกิดขึ้นหักดวยรายได

จากการลงทุนดังกลาว 

227. สําหรับเงินท่ีกูมาเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข จํานวนตนทุน

การกูยืมท่ีอนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจายของสินทรัพยนั้น

ดวยอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย ซ่ึงไดแก อัตราถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของตนทุนการ

กูยืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ีคงคางในระหวางงวดโดยไมรวมเงินท่ีกูมาโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม จํานวน

ตนทุนการกูยืมท่ีรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการกูยืมท้ังส้ินท่ี

เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน 

การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

228. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเม่ือเขาเกณฑ 
ทุกขอดังตอไปนี้ 

228.1. รายจายเก่ียวกับสินทรัพยนั้นไดเกิดขึ้น 

228.2. ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น 

228.3. สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการท่ีจําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอม
ท่ีจะใชไดตามประสงคหรือพรอมท่ีจะขาย 

229. รายจายเก่ียวกับสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายท่ีเกิดจากการจายโดยเงินสด โดยการ

โอนสินทรัพย หรือโดยการกอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยเงินลวงหนา 

230. การดําเนินการท่ีจําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค หรือ
พรอมท่ีจะขาย มิไดรวมเฉพาะการกอสรางเทานั้น แตยังรวมถึงการดําเนินการดานเทคนิคและ 

การบริหารกอนท่ีจะเร่ิมการกอสรางดวย เชน การขออนุญาตกอนท่ีจะกอสราง 

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

231. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองหยุดพักในระหวางท่ีการดําเนินการพัฒนา
สินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง เม่ือสถานการณดังกลาวส้ินสุดลงใหรวมตนทุน
การกูยืมท่ีเกิดขึ้นหลังจากนั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

232. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองส้ินสุดลงเม่ือการดําเนินการสวนใหญท่ีจําเปน
ในการเตรียมสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค หรือพรอมท่ีจะขาย

ไดเสร็จส้ินลง 
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233. สําหรับสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขท่ีสรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะท่ีสินทรัพยสวนอ่ืน
ยังอยูในระหวางการกอสราง ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยสวนท่ีสรางเสร็จ 

หากการดําเนินการสวนใหญท่ีจําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวนใหพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค

หรือพรอมท่ีจะขายของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จส้ินลง 

การเปดเผยขอมูล 

234. งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
234.1. จํานวนตนทุนการกูยืมท่ีรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด 

234.2. อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยท่ีใชคํานวณตนทุนการกูยืมท่ีอนุญาตใหรวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพย 
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บทท่ี 14 

สัญญาเชา 

235. สัญญาเชา หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงท่ีผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใชสินทรัพยสําหรับชวงเวลา
ท่ีตกลงกันเพ่ือแลกเปล่ียนกับคาตอบแทน ซ่ึงไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

236. สัญญาเชาการเงิน หมายถึง สัญญาเชาท่ีทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ

เกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิ 

จะเกิดขึ้นหรือไม 

237. สัญญาเชาดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเชาท่ีมิใชสัญญาเชาการเงิน 

238. สัญญาเชาท่ีบอกเลิกไมได หมายถึง สัญญาเชาท่ีจะบอกเลิกไมได เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้ 

238.1. เม่ือเกิดเหตุการณบางอยางซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นนอยมาก 

238.2. เม่ือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา 
238.3. เม่ือผูเชาทําสัญญาเชาใหมกับผูใหเชารายเดิมเพ่ือเชาสินทรัพยเดิมหรือสินทรัพยท่ีเทียบเทา

ของเดิม หรือ 

238.4. เม่ือผูเชาตองจายเงินเพ่ิมโดยท่ี ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชาเปนท่ีเช่ือถือไดอยางสมเหตุผลวา

สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง   

239. วันเร่ิมตนของสัญญาเชา หมายถึง วันท่ีทําสัญญาเชาหรือวันท่ีคูสัญญาไดตกลงตามเงื่อนไขหลักของ
สัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ซ่ึง ณ วันนี้ 

239.1. สัญญาเชาจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน 

239.2. ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน กิจการตองกําหนดจํานวนเงินท่ีจะตองรับรู ณ วันท่ีสัญญาเชา

เร่ิมมีผล 

240. วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล หมายถึง วันท่ีผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในสินทรัพยท่ีเชา ซ่ึงคือ 

วันรับรูรายการเร่ิมแรกตามสัญญาเชา เชน การรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจาย อันเปน

ผลมาจากสัญญาเชา  

241. อายุสัญญาเชา หมายถึง ระยะเวลาเชาสินทรัพยท่ีผูเชาทําสัญญาท่ีบอกเลิกไมได ท้ังนี้ใหรวมถึง
ระยะเวลาท่ีผูเชามีสิทธิท่ีจะเลือกตออายุสัญญาเชาสินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมีการจายเงินเพ่ิม

อีกหรือไม หาก ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาสามารถเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะเลือกใชสิทธิ

เพ่ือตออายุสัญญาเชา 

242. จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวมกับรายการ

ดังตอไปนี้ 

242.1. ทางดานผูเชา – จํานวนเงินท่ีผูเชาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกับ

ผูใหเชา หรือ 
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242.2. ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือท่ีไดรับประกันจากผูเชาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูเชา หรือ 

บุคคลท่ีสามท่ีไมเก่ียวของกับผูใหเชาและมีฐานะการเงินท่ีสามารถใหการประกันแกผูใหเชาได 

จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายนี้ไมรวมถึงคาเชาท่ีอาจเกิดขึ้น ตนทุนการใหบริการ และภาษีท่ีผูใหเชาจาย

และเรียกคืนไดจากผูเชา อยางไรก็ตาม ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ถาผูเชามีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือ

สินทรัพยดวยราคาท่ีคาดวาจะต่ํากวามูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีสามารถใชสิทธิเลือก

ดังกลาวและเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย

ประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตลอดอายุของสัญญาเชาจนถึงวันท่ีคาดวาจะใชสิทธิเลือกซ้ือ

และจํานวนเงินท่ีตองจายเม่ือใชสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยท่ีเชาดวย 

243. มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้กัน

ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยาง

เปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

244. อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
244.1. ระยะเวลาท่ีคาดวาสินทรัพยจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับผูใชรายเดียวหรือหลายราย หรือ 

244.2. จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอ่ืนท่ีคลายคลึงกันซ่ึงผูใชรายเดียวหรือหลายราย
คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย 

245. อายุการใหประโยชน หมายถึง ระยะเวลาท่ีเหลืออยูโดยประมาณนับจากวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล  

ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา 

246. มูลคาคงเหลือท่ีไดรับการประกัน หมายถึง (ก) ทางดานผูเชา - สวนของมูลคาคงเหลือท่ีผูเชาหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวของกับผูเชารับประกันท่ีจะจายใหแกผูใหเชา (จํานวนท่ีรับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุด

ท่ีจะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ (ข) ทางดานผูใหเชา - สวนของมูลคาคงเหลือท่ีผูเชาหรือ

บุคคลท่ีสามรับประกันท่ีจะจายใหแกผูใหเชา บุคคลท่ีสามท่ีรับประกันนี้ตองไมเก่ียวของกับผูใหเชา

และบุคคลดังกลาวตองมีความสามารถทางการเงินท่ีจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันท่ีรับประกันไว 

247. มูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกัน หมายถึง สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยท่ีใหเชา ซ่ีงผูให

เชาอาจไมไดรับคืน หรือสวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยท่ีใหเชา ซ่ึงไดรับการประกันจากบุคคล

ท่ีเก่ียวของกับผูใหเชาเทานั้น 

248. ตนทุนทางตรงเร่ิมแรก หมายถึง ตนทุนสวนเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและการทําสัญญาเชา 

ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุนในสวนของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย  

249. เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายใหกับผูใหเชาตาม
สัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกันใหกับผูใหเชา 

250. เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา หมายถึง เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเชา 

251. รายไดทางการเงินรอการรับรู หมายถึง ผลตางระหวางเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเชา 
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252. อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชาท่ีทําใหผลรวม

ของมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายและมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกัน มีจํานวน

เทากับผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีใหเชาและตนทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูใหเชา 

253. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา หมายถึง อัตราดอกเบี้ยท่ีผูเชาจะตองจายตามสัญญาเชาท่ี
คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกําหนดอัตรานั้นไดจึงใหใชอัตราดอกเบี้ยท่ีผูเชาจะตองจาย ณ วันเร่ิมตน

ของสัญญาเชาในการกูยืมเงินท่ีมีระยะเวลาและการค้ําประกันคลายคลึงกับท่ีระบุไวในสัญญาเชาเพ่ือซ้ือ

สินทรัพยนั้น 

254. คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้น หมายถึง สวนของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา ซ่ึงไมไดกําหนดไวอยางคงท่ี

ตามระยะเวลาที่ผานไป แตกําหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน เชน อัตรารอยละของยอดขาย ปริมาณการใช 

ดัชนีราคาใน อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา 

255. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเส่ียงและผลตอบแทนที่ผูเปน
เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยท่ีเชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา ความเส่ียงดังกลาวรวมถึงโอกาส 

ท่ีจะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตท่ีไมไดใช หรือจากวิทยาการท่ีลาสมัย และจากความผันผวน

ของผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกลาวอาจ

รวมถึงการคาดการณวาการดําเนินงานจะมีกําไรตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย และการคาดการณวาจะมีผลกําไรจากราคาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือท่ีจะไดรับ 

256. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงิน หากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา ไมวาในท่ีสุดการโอน

กรรมสิทธ์ิจะเกิดขึ้นหรือไม และกิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงาน หากสัญญา

นั้นไมไดโอนความเส่ียงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพย

ไปใหแกผูเชา 

257. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาท่ีบอกเลิกไมไดเปนสัญญาเชาการเงิน หากสัญญานั้นทําใหเกิด

สถานการณตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสถานการณ  

257.1. สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเชา  
เชน สัญญาเชาซ้ือซ่ึงเม่ือผูเชาซ้ือชําระเงินครบตามขอกําหนดของสัญญา ผูใหเชาซ้ือจะโอน

กรรมสิทธ์ิใหผูเชาซ้ือ 

257.2. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ผูเชามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยดวยราคาท่ีคาดวาจะต่ํากวามูลคา

ยุติธรรมมาก ณ วันท่ีสิทธิเลือกมีผลบังคับใช เชน สิทธิเลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยท่ีเชาท่ีมีราคา

ประมาณไมเกินรอยละ 5 ของมูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย ถือไดวาเปนราคา

ต่ํากวามูลคายุติธรรมมาก 
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257.3. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดขึ้น เชน ระยะเวลา

ของสัญญาเชาครอบคลุมระยะเวลาประมาณอยางนอยรอยละ 80 ของอายุการใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น 

257.4. ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายมีจํานวนเทากับ

หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา

ดังกลาวมีจํานวนประมาณอยางนอยรอยละ 90 ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

258. สถานการณในยอหนากอน ไมถือเปนขอยุติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปนสัญญาเชาการเงิน  

ถาเปนท่ีแนชัดวายังมีลักษณะอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่ผูเปน

เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยท่ีเชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ตัวอยางเชน 

ณ วันส้ินสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ีเชาโดยมีการจายคาตอบแทน ซ่ึงมีจํานวน

เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ มีการจายคาเชาท่ีไมกําหนดแนนอน 

(คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้น) อันเปนผลใหผูเชามิไดรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึง

ไดรับจากสินทรัพยท่ีเชา 

259. การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผูเชาและผูใหเชา  

ตกลงท่ีจะเปล่ียนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ท่ีไมใชการตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะท่ีทําใหการจัดประเภท

สัญญาเชาแตกตางไปจากเดิม และหากเงื่อนไขท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแตวันเร่ิมตนของ

สัญญาเชา ขอตกลงท่ีมีการแกไขถือเปนขอตกลงใหมตลอดอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตาม การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจหรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยท่ีเชา) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน 

ผูเชาผิดสัญญา) ไมทําใหตองมีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี 

260. การเชาท่ีดินและอาคารตามสัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชา
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเชาสําหรับสินทรัพยอ่ืน อยางไรก็ตาม ท่ีดิน 

มีลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด หากคาดวาจะไมตอง

โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไปใหผูเชา ณ วันส้ินสุดสัญญาเชา ผูเชาจะไมไดรับความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเปนเจาของท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาท่ีดินจะถือเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน ดังนั้น จํานวนเงินท่ีจายเม่ือเขาทําสัญญาเชาหรือการไดสิทธิการเชาซ่ึงเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนา ซ่ึงตองตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบ

ของประโยชนท่ีไดรับ 

261. เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา องคประกอบของท่ีดินและอาคารท่ีเกิดจากสัญญาเชา
จะพิจารณาแยกจากกัน ถากรรมสิทธ์ิขององคประกอบท้ังสองจะตองโอนไปใหผูเชาเม่ือส้ินสุด 

สัญญาเชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ไมวาจะไดมีการทําเปนสัญญาเดียว

หรือแยกเปนสองสัญญา เวนแตจะมีลักษณะอ่ืนท่ีแนชัดแสดงถึงการมิไดโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยท่ีเชา โดยปกติท่ีดินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุ 
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การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด และหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไปใหผูเชา  

ณ วันส้ินสุดสัญญาเชา ท่ีดินนั้นจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเปน

สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน 

262. ในกรณีท่ีจําเปนตองจัดประเภทและพิจารณาการเชาท่ีดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตาม
สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนท่ีจายให ณ วันเร่ิมตน) จะปนสวนใหกับท่ีดินและอาคาร

ตามสัดสวนของมูลคายุติธรรมในสวนของสิทธิในท่ีดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชา  

ถาจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายไมสามารถนํามาปนสวนตามวิธีสัดสวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ 

สัญญาเชาท้ังหมดนั้นตองถือเปนสัญญาเชาการเงิน เวนแตจะเปนท่ีแนชัดวาสวนของท่ีดินและอาคาร

เปนสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาท้ังหมดใหถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

263. เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินท่ีเปนสวนของท่ีดินท่ีตองรับรูตาม 

ยอหนากอนมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ ท่ีดินและอาคารตามสัญญาเชาอาจถือเปนสินทรัพยหนวย

เดียวกันและจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้ อายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท้ังหมดท่ีเชา 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา 

สัญญาเชาการเงิน 

การรับรูเร่ิมแรก 

264. ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะ

การเงิน ของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันของ

จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซ่ึงพิจารณา ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา อัตรา

คิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ

สัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ย

ตามนัยได ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชาเปนอัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเร่ิมแรก

ของผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยท่ีรับรู 

265. ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและ

การทําสัญญาเชา ตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับผูเชาเพ่ือใหไดสัญญาเชาการเงิน

ตองรวมเปนสวนหนึ่งของจํานวนท่ีรับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริม่แรก 

266. จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตองนํามาแยกเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะนําไปลดหนี้สินท่ียัง
ไมไดชําระ คาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพ่ือทําใหอัตรา

ดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินท่ีเหลืออยูแตละงวด คาเชาท่ีอาจ

เกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

267. ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใชการประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปนสวนคาใชจาย
ทางการเงินใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพ่ือความสะดวกในการคํานวณ 
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268. สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยเส่ือมสภาพ และคาใชจายทางการเงิน

สําหรับงวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยเส่ือมสภาพท่ีเชาตอง

สอดคลองกับวิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยเส่ือมสภาพซ่ึงกิจการเปนเจาของ และคาเส่ือม

ราคาท่ีรับรูตองคํานวณตามเกณฑท่ีระบุไวในมาตรฐานการรายงานการเงิน หากไมมีความแนนอน

อยางสมเหตุสมผลท่ีผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเม่ืออายุสัญญาเชาส้ินสุดลง ผูเชาตองตัดคาเส่ือม

ราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะส้ันกวา 

269. ผูเชาตองปนสวนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยท่ีเชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดวาจะใชสินทรัพยนั้น การปนสวนตองเปนไปตามเกณฑท่ีเปนระบบและสอดคลองกับนโยบาย

การคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยเส่ือมสภาพท่ีผูเชาเปนเจาของ หากมีความแนนอนอยาง

สมเหตุสมผลท่ีสินทรัพยนั้นจะเปนของผูเชาเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา ระยะเวลาท่ีคาดวาสินทรัพยจะใช

งานไดจะเทากับอายุการใหประโยชนของสินทรัพย หากสินทรัพยนั้นจะไมตกเปนของผูเชาเม่ือส้ินสุด

สัญญาเชา ผูเชาตองคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญญาเชาหรือ

ภายในอายุการใหประโยชนของสินทรัพย แลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา 

270. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้  
270.1. มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท  

270.2. การกระทบยอด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายท้ังส้ินกับ

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายท้ังส้ิน นอกจากนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายท้ังส้ินและมูลคาปจจุบันของจํานวน

เงินขั้นต่ําท่ีตองจายท้ังส้ินสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 

270.2.1. ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป 
270.2.2. ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
270.2.3. ระยะเวลาท่ีเกินหาป 

270.3. คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับรูเปนคาใชจายสําหรับงวด 

270.4. จํานวนเงินขั้นต่ําท้ังส้ินท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชาชวงท่ีบอกเลิกไมได ณ วัน

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

271. นอกจากนี้ ผูเชาท่ีมีสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เร่ืองอ่ืน เชน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน 

และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เปนตน  

สัญญาเชาดําเนินงาน 

272. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน (ซ่ึงไมรวมตนทุนในการใหบริการ เชน  

คาประกันภัยและคาบํารุงรักษา) เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมี

เกณฑอ่ืนท่ีเปนระบบ ซ่ึงแสดงถึงประโยชนท่ีผูเชาไดรับในชวงเวลา 
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273. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้  
273.1. จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได

สําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 

273.1.1. ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป 
273.1.2. ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
273.1.3. ระยะเวลาท่ีเกินหาป 

273.2. จํานวนเงินขั้นต่ําท้ังส้ินท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงท่ีบอกเลิกไมได ณ วันส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน 

273.3. จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินท่ีจะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงท่ีรับรู
สําหรับงวด ซ่ึงแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้น และจํานวนเงินท่ีจะ

ไดรับจากสัญญาใหเชาชวง 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา 

สัญญาเชาการเงิน 

การรับรูเร่ิมแรก 

274. ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ดวยจํานวนท่ี

เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา 

275. ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของท้ังหมดหรือเกือบ

ท้ังหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชา คือ สินทรัพยท่ีจะทําใหผูใหเชาไดรับ 

เงินตนพรอมกับรายไดทางการเงิน เพ่ือชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและบริการท่ีให 

276. ผูใหเชามักมีตนทุนทางตรงเร่ิมแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย ตนทุนทางตรงสวน

เพ่ิมจากการตอรองและจัดทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวไมรวมถึงตนทุนท่ัวไป เชน ตนทุนท่ีเกิดขึ้นกับ

ฝายขายและการตลาด สําหรับสัญญาเชาการเงินนอกเหนือจากสัญญาเชาของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิต หรือ

ผูแทนจําหนาย ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกจะรวมคํานวณอยูในลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวน

หักจากกําไรในชวงอายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราท่ีกําหนดขึ้นโดยได

คํานึงถึงตนทุนทางตรงเร่ิมแรกซ่ึงรวมอยูในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตอง

รวมยอดดังกลาวแยกตางหาก ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย  

ไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ และไมรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ

ในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการรับรูกําไรจากการขายในวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริม่แรก 

277. การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซ่ึงคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน 
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278. ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกันท่ีใชในการคํานวณเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกันมีจํานวน

ลดลง ผูใหเชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรูการลดลงของจํานวน

ท่ีตั้งคางรับไวในงบกําไรขาดทุนทันที 

279. สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย ตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายตามยอหนาท่ี 148 ถึง 149  

280. ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวดตามนโยบาย
การบัญชีท่ีกิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราท่ีต่ําเกินจริง กําไร

จากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใชอัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเร่ิมแรก (เชน 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงิน เปนตน) ตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการรับรู

กําไรจากการขาย 

281. ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูกคาท่ีจะซ้ือหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชาการเงินของ
สินทรัพยท่ีทําโดยผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปนี้ 

281.1. กําไรหรือขาดทุนท่ีเทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพย 
ท่ีใหเชาดวยราคาขายปกติ ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย  

281.2. รายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา 
282. ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึกรายไดจากการขายดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีผูเชาตองจายใหผูใหเชาคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยในทองตลาดแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึกตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยท่ีใหเชา

หรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยท่ีใหเชา) หักดวยมูลคา

ปจจุบันของมูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขาย 

ถือเปนกําไรจากการขาย ซ่ึงตองรับรูตามนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด 

283. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้  
283.1. การกระทบยอด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนท้ังส้ิน

ตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา 

นอกจากนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน

ตามสัญญาเชาและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับ

ระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 

283.1.1. ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป 
283.1.2. ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
283.1.3. ระยะเวลาท่ีเกินกวาหาป 

283.2. รายไดทางการเงินรอการรับรู 
283.3. มูลคาคงเหลือท่ีไมไดรับการประกัน ซ่ึงรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา 

283.4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาท่ีคาดวาจะเก็บไมได 
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283.5. คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับรูเปนรายไดสําหรับงวด 

283.6. คําอธิบายโดยท่ัวไปของขอตกลงท่ีสําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา 
สัญญาเชาดําเนินงาน 

284. ผูใหเชาตองแสดงสินทรัพยท่ีอยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ

ของสินทรัพย 

285. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจาก
วาจะมีเกณฑอ่ืนท่ีเปนระบบ ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนท่ีลดลงจากสินทรัพยท่ีใหเชา 

286. ผูใหเชาตองรับรูตนทุน (ซ่ึงรวมถึงคาเส่ือมราคา) ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการไดรับรายไดคาเชาเปน

คาใชจายสําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัยและ

การบํารุงรักษา) ตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาแมวาการรับเงินจะไมเปนไปตามเกณฑ

ดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑท่ีเปนระบบอยางอ่ืนท่ีดีกวา ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชน 

ท่ีลดลงจากสินทรัพยท่ีใหเชา 

287. ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูใหเชาท่ีเกิดขึ้นในการตอรอง หรือการทําสัญญาเชาดําเนินงาน จะรวม 

เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชา

ตามเกณฑเชนเดียวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชา  

288. คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีใหเชาตองบันทึกโดยใชเกณฑท่ีสอดคลองกับนโยบายการคิดคาเส่ือมราคา
ตามปกติของสินทรัพยท่ีคลายคลึงของผูใหเชา และคาเส่ือมราคาตองคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนด 

ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน  

289. ผูใหเชาท่ีเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเม่ือไดมีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรูเปนกําไร 
จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเชนนั้นไมถือวาเปนการขาย 

290. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้  
290.1. จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมไดโดย

แสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 

290.1.1. ระยะเวลาท่ีไมเกินหนึ่งป 
290.1.2. ระยะเวลาท่ีเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
290.1.3. ระยะเวลาท่ีเกินหาป 

290.2. คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับรูเปนรายได 
290.3. คําอธิบายโดยท่ัวไปของขอตกลงท่ีสําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา 

291. นอกจากนี้ ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในสวนท่ีเก่ียวกับจํานวนของสินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ซ่ึงผูใหเชา

บันทึกเปนสินทรัพย เชน ขอกําหนดเร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  
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การขายและเชากลับคืน 

292. การขายและเชากลับคืน คือ การท่ีผูขายขายสินทรัพยแลวและผูขายทําสัญญาเชาสินทรัพยนั้นกลับ 

คืนมา จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธกันเนื่องจากไดมีการ

ตอรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืนขึ้นอยูกับประเภทของสัญญา

เชาท่ีเก่ียวของ 

293. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายที่สูงกวามูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรของผูขายท่ีเปนผูเชาโดยทันที แตตองบันทึกรับรูเปน

รายการรอตัดบัญชี และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา 

294. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีท่ีผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับ 

ผูเชาโดยใชสินทรัพยเปนหลักประกัน ดวยเหตุนี้ จึงไมเหมาะสมท่ีจะถือวาส่ิงตอบแทนจากการขาย 

ท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปนรายการรอการตัดบัญชีและ 

ตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา 

295. ในกรณีท่ีการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน 

295.1. หากราคาขายมีจํานวนเทียบเทากับมูลคายุติธรรมอยางเห็นไดชัด ผูขายตองรับรูผลกําไร

หรือผลขาดทุนจากการขายทันที 

295.2. หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายทันที 

เวนแตผูขายจะไดรับชดเชยขาดทุนท่ีเกิดขึ้นโดยการจายคาเชาในอนาคตท่ีต่ํากวาราคาตลาด 

ในกรณีนี้ผูขายตองบันทึกขาดทุนจากการขายเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนาย 

ตามสัดสวนของจํานวนคาเชาท่ีจายในแตละงวดตามระยะเวลาที่ผูขายท่ีเปนผูเชาคาดวาจะใช

ประโยชนจากสินทรัพยท่ีเชา  

295.3. หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมเปน

รายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใชประโยชนสินทรัพยท่ีเชา 

296. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และจํานวนท่ีตองจายตามสัญญาเชา และราคาขาย

กําหนดขึ้นตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติท่ีกิจการสามารถรับรูกําไร

หรือขาดทุนทันที 

297. สําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพย กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปนผลขาดทุนทันที 

สําหรับสัญญาเชาการเงิน กิจการไมตองปรับปรุงผลตางดังกลาว  

298. ผูเชาและผูใหเชาตามสัญญาขายและเชากลับคืนตองเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับผูเชาและผูใหเชาตาม
สัญญาเชาตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอกําหนดท่ีมีสาระสําคัญ

ในสัญญาเชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือท่ีไมธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเชากลับคืน 
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บทท่ี 15 

ภาษีเงินได 

299. กิจการตองรับรูภาษีเงินไดท่ีตองชําระใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

โดยใชวิธีภาษีเงินไดคางจาย ซ่ึงแสดงภาระภาษีเงินไดท่ีกิจการคางชําระสุทธิจากภาษีหัก ณ ท่ีจายให

รับรูเปนหนี้สิน  

300. อยางไรก็ตาม หากกิจการประสงคจะเลือกรับรูคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินได และ

สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance 

Sheet Liability Method) ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ของไทย (TFRSs) อยางสมํ่าเสมอ 

 



67 

บทท่ี 16 

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

301. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินหรือภาระผูกพันในปจจุบันท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะ

เวลาหรือจํานวนท่ีตองจายชําระ  

302. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

302.1. ภาระผูกพันท่ีอาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพัน

ดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณ 

ในอนาคต ซ่ึงยังไมมีความแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยเหตุการณดังกลาวตองไม 

อยูในความควบคุมท้ังหมดของกิจการ 

302.2. ภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได

เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

302.2.1. ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพัน หรือ 

302.2.2. จํานวนของภาระผูกพันไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือเพียงพอ 

303. กิจการตองไมรับรูหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น แตใหเปดเผยรายละเอียดของภาระผูกพันท่ีมีอยูในปจจุบัน 

รวมท้ังมูลคาผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

304. ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี ้
304.1. กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงเปนผลจากเหตุการณในอดีตไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

304.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ตอกิจการเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว  

304.3. สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ 

305. ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันท่ีเกิดจากรายการใดรายการหนึ่ง ตอไปนี ้

305.1. สัญญา (ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนหรือโดยนัย) 

305.2. กฎหมายท่ีใชบังคับ 

305.3. ผลบังคับตามกฎหมายอืน่ 

306. ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันท่ีเกิดจากการกระทําของกิจการเม่ือเปนไปตาม

ขอกําหนดทุกขอตอไปนี ้

306.1. กิจการแสดงออกใหฝายอ่ืนๆ เห็นวากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติ 

ในอดีตจนถือเปนแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใชหรือโดยคําแถลงการณในปจจุบัน

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ 
306.2. การกระทําตามยอหนา 306.1. ของกิจการสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับ 

ฝายอ่ืนๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้น 
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307. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันในปจจุบันท่ีพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑการ
รับรูแลวเห็นวานาจะมีอยูมากกวาไมนาจะมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หากภาระผูกพัน

ดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และกิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

สําหรับภาระผูกพันท่ีพิจารณาแลวเห็นวาไมนาจะมีอยูมากกวานาจะมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน เวนแตกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวาความนาจะเปนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันนั้นอยูในระดับท่ีไมนาจะเปนไปได 

308. เหตุการณในอดีตท่ีมีผลทําใหภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณท่ีกอใหเกิดภาระ

ผูกพัน เหตุการณในอดีตจะถือเปนเหตุการณท่ีกอใหเกิดภาระผูกพันไดก็ตอเม่ือเหตุการณนั้น 

เปนเหตุใหกิจการตองจายชําระภาระผูกพันโดยไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีเปนไปได เหตุการณดังกลาว 

ตองเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

308.1. เม่ือการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ 

308.2. เปนภาระผูกพันจากการอนุมาน เม่ือเหตุการณซ่ึงอาจเปนการกระทําของกิจการไดสราง

ความคาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝายอ่ืนๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพัน 

ท่ีเกิดขึ้น 

309. หนี้สินท่ีกิจการสามารถรับรูไดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพันในปจจุบันเทานั้น แตตองมีความ

เปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระ

ผูกพันดังกลาว ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ความเปนไปได

คอนขางแน หมายถึง การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณอันจะมีความเปนไปไดก็ตอเม่ือเหตุการณ

นั้นมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น 

เม่ือไมมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู กิจการตองเปดเผยหนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้น ยกเวนความนาจะเปนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระ

ภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได 

การวัดมูลคา 

ประมาณการที่ดีที่สุด 

310. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจายท่ีตองนําไปจายชําระ
ภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

311. ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจายท่ีตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนท่ีสมเหตุสมผล

ท่ีกิจการจะจายเพ่ือชําระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลท่ีสาม ณ วันส้ินรอบระยะ 

เวลารายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจํานวนสูงเกินกวาท่ีกิจการจะจายชําระหรือโอน ณ วันส้ิน 

รอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ประมาณการของจํานวนท่ีสมเหตุผลท่ีกิจการจะจายเพ่ือชําระหรือ 

โอนภาระผูกพันถือเปนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจายท่ีตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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312. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดใหรับรูผลประโยชนของพนักงานท่ีเปนไปตาม
หลักการรับรูรายการในยอหนาท่ี 304 ดวยจํานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจายท่ีตองนําไปจาย

ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตามหากกิจการประสงคจะ

รับรูประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนของพนักงานตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ใหกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินนั้นอยางสมํ่าเสมอ 

การเปดเผยขอมูล 

313. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท 

313.1. จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

313.2. จํานวนประมาณการหนี้สินท่ีรับรูเพ่ิมเติมในระหวางงวด ซ่ึงรวมถึงจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของ

ประมาณการหนี้สินท่ีมีอยู 

313.3. จํานวนท่ีตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด (เชน รายจายท่ีเกิดขึ้นและ

นําไปลดประมาณการหนี้สิน) 

313.4. จํานวนประมาณการหนี้สินท่ีไมไดใชท่ีตองกลับบัญชีในระหวางงวด 

314. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท 

314.1. คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาท่ีกิจการคาดวาจะ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

314.2. ส่ิงท่ีช้ีบอกความไมแนนอนเก่ียวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจ กิจการตองเปดเผยขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  

เม่ือกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ 
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บทท่ี 17 

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

315. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นระหวางวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงานกับวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน ไมวาเหตุการณนั้นจะเปนไปในทางดีหรือไมดี 

เหตุการณดังกลาวสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

ก) เหตุการณท่ีเปนหลักฐานยืนยันวาสถานการณไดมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง)  

ข) เหตุการณท่ีช้ีใหเห็นวาสถานการณไดเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง) 

316. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณทุกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีอนุมัติ

ใหออกงบการเงิน แมวาเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นภายหลังการประกาศผลกําไรหรือขอมูล 

ทางการเงินอ่ืนใหสาธารณชนทราบ 

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง 

317. กิจการตองปรับปรุงจํานวนท่ีรับรูในงบการเงินเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานท่ีตองปรับปรุง เชน คําพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันวา

กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองปรับปรุงจํานวนประมาณการ

ท่ีเก่ียวของกับคดีความในศาลท่ีรับรูไวกอนหนานี้ การลมละลายของลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้นภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเปนการยืนยันวาผลขาดทุนจากลูกหนี้การคาไดเกิดขึ้นแลว ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และกิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคานั้น การกําหนดภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานสําหรับจํานวนสวนแบงกําไรหรือการจายโบนัส หากกิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

ในปจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ท่ีจะตองจายสวนแบงกําไร

หรือโบนัสนั้น ซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณกอนวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง 

318. กิจการตองไมปรับปรุงจํานวนท่ีรับรูในงบการเงินเพ่ือสะทอนถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีไมตองปรับปรุง เชน การลดลงของมูลคาตลาดของเงินลงทุนระหวางวันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับ

วันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน โดยปกติ การลดลงของมูลคาตลาดจะไมมีความสัมพันธกับสถานะ

ของเงินลงทุน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณท่ีเกิดขึ้นในงวดถัดไป 

หากกิจการประกาศจายเงินปนผลใหกับเจาของภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองไมรับรูเงิน 

ปนผลดังกลาวเปนหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ถามีการประกาศจายเงินปนผลหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน แตกอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินเงินปนผลดังกลาวตองไมรับรูเปนหนี้สิน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากเงินปนผลดังกลาวไมเปนภาระผูกพัน ณ เวลาดังกลาว เงินปน

ผลดังกลาวตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การเปดเผยขอมูล 

319. กิจการตองเปดเผยวันท่ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงิน และผูใหการอนุมัติงบการเงิน หากผูเปน

เจาของกิจการหรือบุคคลอ่ืนมีอํานาจแกไขงบการเงิน หลังจากท่ีไดมีการออกงบการเงินแลว กิจการ

ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

320. เม่ือเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ จะทําใหการไมเปดเผย

ขอมูลมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูล

ทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงแตละประเภทท่ีเปน

สาระสําคัญ 

320.1. ลักษณะของเหตุการณดังกลาว  
320.2. ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายท่ีวากิจการไมสามารถประมาณผลกระทบ

ดังกลาวได 
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รายได 

321. รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ในรอบระยะเวลารายงาน 

ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ 

ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของและรายการกําไร ซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

322. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ท่ีกิจการไดรับ

หรือคางรับซ่ึงทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินท่ีกิจการเรียกเก็บแทนบุคคลท่ีสาม 

เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม จึงไมถือเปนรายไดของกิจการ เนื่องจากถือเปนกระแสรับของประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจท่ีไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพ่ิมขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินท่ีตัวแทน

เรียกเก็บแทนตัวการ ซ่ึงถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ท่ีไมทําใหสวนของ

เจาของเพ่ิมขึ้น จึงไมถือเปนรายได เวนแตจํานวนท่ีเรียกเก็บนั้นเปนคานายหนา 

การวัดมูลคาของรายได 

323. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับ 

324. กิจการตองกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีกิจการตกลงกับผูซ้ือหรือผูใชสินทรัพย ซ่ึงจํานวนรายไดดังกลาว
เปนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับสุทธิจากจํานวนสวนลดการคาและสวนลด 

ตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการกําหนด 

325. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการ

แลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะไมเหมือนกัน 

กิจการตองถือวาการแลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัดมูลคาของรายไดดงักลาวโดยใชมูลคา

ยุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีไดรับ ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการ

โอนระหวางกัน หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีไดรับไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีนําไปแลกปรับปรุงดวย

จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการโอนระหวางกัน 

การขายสินคา 

326. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคาเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 
326.1. กิจการไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว 
326.2. กิจการไมเก่ียวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่องในระดับท่ีเจาของพึงกระทํา หรือไมได

ควบคุมสินคาท่ีขายไปแลวท้ังทางตรงและทางออม 

326.3. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

326.4. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น 

326.5. กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้น

ไดอยางนาเช่ือถือ 
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327. กิจการตองคํานึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญชีในการพิจารณาวาเม่ือใดกิจการไดโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ โดยท่ัวไปการโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการ

ครอบครองสินคาใหกับผูซ้ือ กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเปนเจาของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาท่ีตางจากเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิ

หรือโอนการครอบครองสินคาใหกับผูซ้ือ 

328. กิจการตองไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น 

รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นไมถือวาเปนการขาย กิจการอาจคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคัญของความเปนเจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน 

328.1. เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันตอผลงานท่ีไมเปนท่ีพอใจของผูซ้ือ ซ่ึงกิจการตองรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกันปกติ 

328.2. เม่ือรายไดจากการขายสินคาของกิจการขึ้นอยูกับรายไดท่ีผูซ้ือไดรับจากการขายสินคานั้น 

328.3. เม่ือสินคาท่ีสงไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเปนสวนสําคัญของสัญญา  
ซ่ึงกิจการยังมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จ 

328.4. เม่ือผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการซ้ือตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขาย และกิจการไมสามารถ

ประมาณความนาจะเปนท่ีผูซ้ือจะคืนสินคานั้นได 

329. กิจการตองรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น 

รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นถือวาเปนการขาย ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธ์ิในสินคาไวเพียงเพ่ือ

ประโยชนในการเรียกเก็บเงินเม่ือครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและ

กิจการตองรับรูเปนรายไดหากกิจการไดโอนท้ังความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน

เจาของสินคาไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีท่ีกิจการคาปลีกยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาโดยตกลงท่ีจะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการ

สามารถรับรูรายได ณ เวลาท่ีเกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยาง

นาเช่ือถือ พรอมกับรับรูหนี้สินท่ีเกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

330. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ี
เก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจอาจ

ไมเกิดขึ้นจนกระท่ังกิจการไดรับส่ิงตอบแทนจากการขายแลว หรือจนกระท่ังความไมแนนอนได 

หมดไป ตัวอยางเชน ความไมแนนอนท่ีรัฐบาลตางประเทศจะอนุมัติใหสงเงิน ซ่ึงเปนส่ิงตอบแทน

จากการขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรูรายไดในทันทีท่ีรัฐบาลตางประเทศอนุมัติ 

ใหสงเงินดังกลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป อยางไรก็ตาม เม่ือมี

ความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะเรียกเก็บได และไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงิน 

ท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป 

ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 
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331. รายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกันตองรับรูในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน กระบวนการนี้เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซ่ึงรวมถึง คาใชจายใน

การรับประกันและคาใชจายท่ีเกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือเม่ือเงื่อนไข 

ในขออ่ืนๆ ในการรับรูรายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายไดหากไมสามารถ 

วัดมูลคาของคาใชจายไดอยางนาเช่ือถือ ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรับจาก

การขายสินคาเปนหนี้สิน 

332. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามขอกําหนดในบทท่ี 19 เร่ือง การรับรูรายได

จากการขายอสังหาริมทรัพย 

333. กิจการตองรับรูรายไดจากสัญญากอสรางตามขอกําหนดในบทท่ี 20 เร่ือง สัญญากอสราง 

การใหบริการ 

334. เม่ือผลของรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองรับรู

รายการท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ

ตอไปนี้ 

334.1. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

334.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น 

334.3. กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันท่ีในงบการเงินไดอยางนาเช่ือถือ 

334.4. กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนในท่ีนี้ หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดขึ้น

แลวและท่ีจะเกิดขึ้นเพ่ือทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ 

335. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ ตามวิธีนี้ 
กิจการตองรับรูรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการใหบริการ การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับขอบเขตของบริการท่ีใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด  

336. กิจการจะรับรูรายไดไดตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกจิท่ี
เก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ

เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงนิท่ีจะ

ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับ

จํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

337. โดยท่ัวไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือหลังจากท่ีไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอ

ตอไปนี้ 

337.1. สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซ่ึงเก่ียวกับการใหบริการหรือการรับบริการ 
337.2. ส่ิงตอบแทนท่ีจะแลกเปล่ียนกัน 

337.3. ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน 
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โดยท่ัวไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินท่ีดีเพ่ือใชภายในกิจการ  

และกิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการและเม่ือจําเปนตองแกไข

ประมาณการดังกลาว การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผล

ของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

338. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีท่ีสามารถ 

วัดระดับของบริการท่ีแลวเสร็จไดอยางนาเช่ือถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง 

338.1. การสํารวจงานท่ีไดทําแลว 
338.2. อัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการท้ังส้ินท่ีตองให 
338.3. สัดสวนของตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนท้ังส้ิน ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบันใหรวมเฉพาะตนทุนของบริการท่ีใหแลวจนถึงปจจุบัน สวนประมาณการตนทุน

ท้ังส้ินใหรวมตนทุนของบริการท้ังท่ีใหแลวและท่ีจะใหในอนาคต 

ตามปกตเิงนิจายลวงหนาหรือเงนิรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดบัของบริการท่ีใหไปแลว 

339. หากกิจการไมสามารถจําแนกบริการท่ีใหเนื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชวงเวลาเดียวกัน 

กิจการตองรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา

กิจการสามารถใชวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการท่ีให หากการใหบริการ

นั้นประกอบดวยการบริการหลัก ซ่ึงมีความสําคัญกวาการบริการอ่ืนๆ กิจการตองไมรับรูรายได

จนกระท่ังการใหบริการหลักนั้นไดดําเนินการแลว 

340. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการไดอยางนาเช่ือถือ
กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายท่ีรับรูไปแลวซ่ึงคาดวาจะไดรับคืน 

341. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกท่ีเกิด
รายการบัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับตนทุน 

ท่ีเกิดขึ้นจากรายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกินจํานวนตนทุนท่ีเกิดขึ้น 

กิจการตองไมรับรูกําไรหากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

342. กิจการตองรับรูตนทุนท่ีเกิดขึ้นเปนคาใชจายโดยไมรับรูรายไดท่ีเก่ียวของหากกิจการไมสามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือและมีระดับความนาจะเปนไมเพียงพอท่ีจะเช่ือถือได 

วากิจการจะไดรับตนทุนท่ีเกิดขึ้นคืน อยางไรก็ตาม เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชี

ไดอยางนาเช่ือถือเนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป กิจการสามารถรับรูรายไดได  

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 

343. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ท่ีเกิดจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของ

กิจการตามเกณฑท่ีกําหนดไว เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

343.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น 

343.2. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 
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344. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้ 

344.1. ดอกเบี้ยรับตองรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผลไมแตกตางจาก 

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงอยางมีสาระสําคัญ 

344.2. คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคาง ซ่ึงเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงท่ีเก่ียวของ 
344.3. เงินปนผลตองรับรูเม่ือผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

345. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนท่ีระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางท่ีเกิดขึ้นกอนการซ้ือ กิจการตอง

ปนสวนดอกเบี้ยท่ีไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลากอนการซ้ือและหลัง

การซ้ือเพ่ือรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนท่ีเกิดขึ้นหลังการซ้ือ 

346. กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงท่ีเก่ียวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลง
จะแสดงใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอ่ืนท่ีมีระบบและสมเหตุสมผล 

347. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับ
รายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดและไดรับ

รูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไป

ไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

การเปดเผยขอมูล 

348. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
348.1. นโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชในการรับรูรายได ซ่ึงรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ

รายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 

348.2. จํานวนรายไดแตละประเภทท่ีมีนัยสําคัญท่ีรับรูระหวางงวดซ่ึงรวมถึงรายการตอไปนี้ 
348.2.1. การขายสินคา 
348.2.2. การใหบริการ 
348.2.3. ดอกเบี้ย 

348.2.4. คาสิทธิ 
348.2.5. เงินปนผล 

348.3. จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ ซ่ึงรวมอยูในรายไดแตละประเภท 

ท่ีมีนัยสําคัญ 
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บทท่ี 19 

การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

349. อสังหาริมทรัพย หมายถึง ท่ีดินกับทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้น 

รวมท้ังสิทธิท้ังหลายอันเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินดวย 

350. วิธีการบัญชี เพ่ือรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

350.1. การขายที่ดิน 

350.2. การขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
350.3. การขายอาคารชุด 

เง่ือนไขสําคัญที่เก่ียวของกับผูซือ้และผูขายอสังหารมิทรัพย 

351. โดยท่ัวไปการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย มีเงื่อนไขสําคัญท่ีเก่ียวของ ดงันี ้
การขาย 

351.1. การขายเกิดขึ้นแลว 
การขายจะถือวาเกิดขึ้นแลวเม่ือ (1) ผูซ้ือและผูขายไดทําสัญญาจะซ้ือจะขาย และ (2) มีการ

ชําระราคาตามสัญญา 

สําหรับการขายหองชุดของอาคารชุด ตองมีการขายไดในจํานวนท่ีมากพอท่ีจะใหแนใจวา 

อาคารชุดดังกลาวจะไมเปล่ียนเปนอาคารเพื่อใหเชา โดยตองพิจารณาถึงขอกําหนดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ สัญญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด และเงื่อนไขขอตกลงทางการเงนิประกอบดวย 

การขายหองชุดในอาคารชุดในจํานวนท่ีไมนอยกวารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีท่ีเปดขายหรือ 

พ้ืนท่ีท่ีเปดจองถือไดวาเปนจํานวนท่ีมากพอ 

ผูซ้ือ 

351.2. ผูซ้ือไมมีสิทธ์ิเรียกเงินคืน 

ผูซ้ือไดชําระเงินวางเร่ิมแรก จนกระท่ังส้ินสุดระยะเวลาท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินดงักลาว

คืนไมได ซ่ึงไดแกระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา 

351.3. ผูซ้ือไดชําระเงินวางเร่ิมแรกและเงินคางวดมีจํานวนมากพอท่ีแสดงวาผูซ้ือจะผูกพันการชาํระ
คาอสังหาริมทรัพยตอจนครบสัญญา 

เงินวางเร่ิมแรกและเงินคางวดของผูซ้ือตองมีจํานวนมากพอท่ีแสดงใหเห็นวาผูซ้ือจะผูกพัน

การชําระคาอสังหาริมทรัพยตอจนครบตามสัญญา เงินวางเร่ิมแรกและคางวดท่ีผูซ้ือแตละ

สัญญาชําระแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา ถือวามีจํานวนมากพอ 
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ผูขาย 

351.4. ผูขายสามารถเกบ็เงนิไดตามสัญญา 
ในการพิจารณาความสามารถของผูขายท่ีจะสามารถเก็บเงินจากผูซ้ือไดตามสัญญานั้น  

ใหประเมินจากปจจัยตางๆ เชน ฐานะเครดิตของผูซ้ือ หรือการท่ีผูขายจะขายอสังหาริมทรัพย

นั้นออกไปไดใหมในราคาท่ีไมต่ํากวาราคาเดิม 

ประสบการณการเก็บเงินจากโครงการกอนๆ ของผูขาย อาจนํามาใชกับโครงการใหมได  

หากโครงการกอนๆ นั้น 

(1) มีลักษณะสวนใหญเหมือนกันกับโครงการใหม เชน ชนิดของบาน อาคารชุดและท่ีดิน 

สภาพแวดลอมประเภทลูกคา เงื่อนไขตามสัญญา และวิธีการขาย เปนตน 

(2) ไดรับชําระเงินคางวดเปนจํานวนท่ีมากพอท่ีจะเปนเคร่ืองช้ีวาการขายในปจจุบันของ

โครงการใหมจะเก็บเงินไดตามสัญญา 

ความสามารถในการเก็บเงินไดจากผูซ้ือแตละสัญญาไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขาย

ตามสัญญาอาจถือเปนเกณฑหนึ่งท่ีใชวัดความสามารถในการเก็บเงินของผูขาย 

351.5. งานพัฒนาและงานกอสรางไดผานขึ้นตอนเบื้องตนแลว 
งานพัฒนาและงานกอสรางโครงการท่ีถือวาเปนงานขั้นตอนเบื้องตน ไดแก 

• งานวิศวกรรมและงานออกแบบ 

• การเซ็นสัญญาจางเหมางานปรับปรุงและเตรียมพ้ืนท่ี หรือจางเหมากอสราง 

• การปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีและการจัดเตรียมพ้ืนท่ี 

• การสรางสาธารณูปโภค เชน ถนน ทอระบายน้ํา ประปา และไฟฟา ฯลฯ 

• การวางผัง 

• การสรางฐานรากของบานหรืออาคาร 

งานพัฒนาและงานกอสรางท่ีถือวาไดผานขั้นตอนเบื้องตนแลวตองไมนอยกวารอยละ 10 ของ

งานกอสรางตามโครงการท่ีเสนอขาย ซ่ึงไดรับการรับรองโดยวิศวกรหรือสถาปนิกของโครงการ 

351.6. ผูขายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏิบัติตามสัญญาและคําช้ีชวนตางๆ ท่ีไดใหไว 

ผูขายมีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุน หรือหลักประกัน เพ่ือใชในการดําเนินงาน

ปรับปรุงท่ีดินงานกอสรางอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวกใหเสร็จตามท่ีระบุไวในสัญญา 

และผูขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีไดใหไว ความสามารถดังกลาวอาจพิจารณาได

จากเงินลงทุนของผูถือหุน ความสามารถในการกูยืมเงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวกจาก

การดําเนินงานของผูขายงานกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี 
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351.7. งานกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี 
ผูขายไดทํางานพัฒนากาวหนาผานงานขั้นตอนเบื้องตนแลว และมีเคร่ืองช้ีวางานจะทําเสร็จ

ไดตามแผน ส่ิงท่ีช้ีความกาวหนาบางอยาง ไดแก 

• เงินทุนท่ีไดจายไปในงานพัฒนาตามแผน 

• งานพัฒนาท่ีดินไดเร่ิมแลว 

• แผนงานวิศวกรรมท่ีมีและความผูกพันของงานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยท่ีขาย 

• งานท่ีไดทําสําเร็จแลวเก่ียวกับถนน ทางเขา ทอระบายน้ํา ประปา ไฟฟา บอบําบัดน้ําเสีย 

และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามสัญญา 

นอกจากนี้ ตองไมมีส่ิงบงช้ีใหเห็นถึงปจจัยท่ีจะทําใหงานหยุดชะงัก เชน ไมสามารถ 

ขอใบอนุญาต ไมสามารถจัดจางผูรับเหมา จัดหาคนหรืออุปกรณตางๆ ได และตองสามารถ

ประมาณเงินรับจากการขายรวมและตนทุนรวม และขั้นความกาวหนาของงานจนกระท่ังงานเสร็จ

ไดอยางมีเหตุมีผล โดยพิจารณาถึงปริมาณขาย แนวโนมราคาขาย ความตองการซื้อ รวมท้ัง

ปจจัยฤดูกาล ประสบการณของผูขาย ท่ีตั้งตามภูมิศาสตร และปจจัยส่ิงแวดลอมตางๆ 

ประกอบดวย 

351.8. ผูขายไดโอนความเสี่ยงและผลประโยชนท่ีมีนัยสําคัญในทรัพยสินใหแกผูซ้ือแลว 
หากผูขายตองเขาไปเกี่ยวของกับทรัพยสินหลังจากท่ีไดขายไปแลวในลักษณะท่ียังคงเก็บ

ความเส่ียงสวนใหญ หรือผลประโยชนท่ีมีนัยสําคัญในทรัพยสินนั้นอยู ถือวาผิดเกณฑขอนี้ 

เชน การขายโดยมีการทําสัญญาซ้ือคืนเพ่ือเปนการดึงดูดผูซ้ือในแงการขาย การขายนี้ถือวา

ผูขายยังมีความเส่ียงในทรัพยสินนั้นอยู 

สําหรับการขายท่ีดิน ผูขายไดทํางานพัฒนาเสร็จสมบูรณแลวและไมมีพันธะท่ีจะตองทํางาน

ปรับปรุงตางๆ ใหสําเร็จเก่ียวกับท่ีดินเปนแปลงๆ ท่ีขาย หรือ งานสรางเคร่ืองอํานวยความ

สะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวกับท่ีดินเปนแปลงๆ ท่ีขาย 

วิธีการรบัรูรายไดสําหรบัธรุกิจอสังหารมิทรัพย 

352. การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยท้ัง 3 ประเภท คือ การขายที่ดิน ขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

และการขายอาคารชุด สามารถเลือกการรับรูไดหลายวิธีตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของรายได 

จากการขายนั้น คือ 

352.1. รับรูเปนรายไดท้ังจํานวน 

352.2. รับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ 
352.3. รับรูเปนรายไดตามเงนิคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ 
กรณีท่ีไมอาจรับรูเปนรายไดตาม 352.1-352.3 ใหบนัทึกเงินท่ีไดรับเปนเงนิมัดจาํหรือเงนิรับลวงหนา 

เงื่อนไขการรับรูเปนรายไดตามอตัราสวนของงานท่ีทําเสร็จหรือตามเงนิคางวดท่ีถึงกําหนดชาํระ 
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353. กิจการท่ีคาอสังหาริมทรัพย ท้ัง 3 ประเภทดังกลาว  อาจเลือกรับรู เปนรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จหรือตามเงินคางวดท่ีถึงกําหนดชําระได ถารายการขาย

นั้นๆ เขาเงื่อนไขดังนี้ 

353.1. การขายเกิดขึ้นแลว (ในกรณีของการขายหองชุดของอาคารชุด การทําสัญญาจะซ้ือจะขายตอง

มีจํานวนท่ีไมนอยกวารอยละ 40 ของพ้ืนท่ี ท่ีเปดขายหรือท่ีเปดจอง) 

353.2. ผูซ้ือไมมีสิทธิเรียกเงินคืน 

353.3. ผูซ้ือและผูขายตองมีความเปนอิสระตอกันหรือเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ 
353.4. เงินวางเร่ิมแรกและเงินคางวดของผูซ้ือท่ีชําระแลวตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ

ราคาขายตามสัญญา 

353.5. ผูขายมีความสามารถเก็บเงินไดตามสัญญา 
353.6. งานพัฒนาและงานกอสรางของผูขายไดผานขั้นตอนเบื้องตนแลวไมนอยกวารอยละ 10 ของ

งานกอสรางตามโครงการท่ีเสนอขาย 

353.7. ผูขายมีความสามารถทางการเงินดี 
353.8. การกอสรางไดกาวหนาไปดวยดี 
353.9. ผูขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและตนทุนท้ังหมดท่ีตองใชในการกอสรางได

อยางมีหลักเกณฑ ท้ังนี้ตนทุนท่ีประมาณการไว จําเปนตองปรับปรุงอยางนอยปละคร้ังหรือ

เม่ือผูขายประมาณไดวาจะมีการเปล่ียนแปลงในจํานวนตนทุนอยางมีสาระสําคัญ 

354. การรับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ 
354.1. วิธีการกําหนดอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จมีหลายวิธี ไดแก 

354.1.1. อัตราสวนของตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับ
ประมาณการตนทุนการกอสรางท้ังส้ิน ท้ังนี้ไมรวมตนทุนท่ีดิน 

354.1.2. การสํารวจเนื้องานท่ีไดทําแลว 
354.1.3. การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จกับงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา

โดยพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ 

354.2. ในกรณีท่ีผูซ้ือผิดนัดชําระเงินเกินกวา 3 งวดติดตอกันและอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จสูง

กวาเงินคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ ใหหยุดการรับรูรายไดทันที 

354.3. ควรมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม 

355. การรับรูเปนรายไดตามเงนิคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ 
355.1. การรับรูเปนรายไดตามเงินคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ ใหใชวิธีการรับรูตามอัตรากําไรขั้นตน 

355.2. ในกรณีท่ีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จต่ํากวาสัดสวนของเงินท่ีไดรับผอนชําระตามกําหนด 

ตอราคาขายผอนชําระ ใหรับรูรายไดไมเกินอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ สวนเงินคางวด 

ท่ีไดรับผอนชําระเกินกวาอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จใหถือเปนเงินรับลวงหนาจากผูซ้ือ 

355.3. ในกรณีท่ีผูซ้ือผิดนัดชําระเงินเกินกวา 3 งวดติดตอกัน ใหหยุดรับรูรายไดทันที 

355.4. ควรมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม 
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355.5. ถาในระหวางการผอนชําระ ผูซ้ือสามารถชําระเงินสวนท่ีเหลือท้ังหมดไดกอนกําหนด หรือ

สามารถหาแหลงเงินกูอ่ืนใด รวมท้ังการกอสรางไดเสร็จสมบูรณและผูขายไดโอนความเส่ียง

และผลประโยชนท่ีมีนัยสําคัญในทรัพยสินใหแกผูซ้ือแลว ใหรับรูจํานวนเงินดังกลาวเปน

รายไดท้ังจํานวนในงวดนั้น 

การบันทึกจํานวนเงินที่ไดรบัเปนเงินมัดจํา 

356. ในกรณีท่ีการขายอสังหาริมทรัพยไมเขาเงื่อนไขการรับรูเปนรายไดตามยอหนาท่ี 352 ใหบันทึกจํานวน

เงินท่ีไดรับเปนเงินมัดจําหรือเงินรับลวงหนาจากผูซ้ือจนกวาการขายดังกลาวจะเขาเงื่อนไขตามยอหนา

ใดยอหนาหนึ่งขางตน  

การเปดเผยขอมูล 

357. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบการเงิน 

357.1 วิธีการรับรูรายได 
357.2 ในกรณีท่ีใชวิธีรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จใหเปดเผยวิธีการกําหนดอัตราสวน

ของงานท่ีทําเสร็จดวย 
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บทท่ี 20 

สัญญากอสราง 

358. สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาท่ีทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือกอสรางสินทรัพยรายการเดียว หรือกอสราง
สินทรัพยหลายรายการซ่ึงสัมพันธกันอยางใกลชิด หรือตองพ่ึงพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยี

และหนาท่ี หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย 

359. สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญากอสรางซ่ึงมีการตกลงดวยราคาคงท่ี หรือดวยอัตราคงท่ีตอหนวย

ของผลผลิตซ่ึงระบุไวในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราท่ีตกลงกันขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของ

ตนทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา 

360. สัญญาตนทุนบวกสวนเพ่ิม หมายถึง สัญญากอสรางซ่ึงกิจการจะไดรับคืนตนทุนตามท่ีตกลง กันบวก

สวนเพ่ิม ซ่ึงสวนเพ่ิมนั้นกําหนดเปนอัตรารอยละของตนทุนดังกลาวหรือเปนจํานวนคงท่ี 

361. สัญญากอสรางอาจทําขึ้นเพ่ือกอสรางสินทรัพยเพียงรายการเดียว เชน สะพาน ตึก เขื่อน ทอสงน้ํามัน 

ถนน เรือ หรืออุโมงค หรืออาจทําขึ้นเพ่ือกอสรางสินทรัพยหลายรายการ ซ่ึงสัมพันธกันอยางใกลชิด 

หรือตองพ่ึงพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาท่ี หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้น

สุดทาย ตัวอยางเชน สัญญากอสรางโรงกล่ันน้ํามันและสัญญากอสรางโรงงานและอุปกรณหลายรายการ

ซ่ึงมีความสัมพันธกัน 

362. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหสัญญากอสรางรวมถึงสัญญาตอไปนี้ 
362.1. สัญญาการใหบริการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการกอสรางสินทรัพย เชน สัญญาวาจางผูจัดการ

โครงการ หรือสถาปนิก 

362.2. สัญญาการซอมบํารุงหรือการร้ือถอนสินทรัพยและสัญญาฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการ
ร้ือถอนสินทรัพย 

การรวมและการแยกสัญญากอสราง 

363. เม่ือกิจการทําสัญญาเพ่ือกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการใหถือ
เสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

363.1. สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอท่ีแยกจากกัน 

363.2. สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูวาจางสามารถ

ยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาสวนท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยแตละรายการได 

363.3. ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได 
364. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับผูวา

จางเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

364.1. สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน 

364.2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวนหนึ่งของ
โครงการเดียวซ่ึงมีอัตรากําไรรวมกัน 

364.3. การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกัน 
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365. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูวาจางหรืออาจมีการแกไขเพ่ือใหผูวาจางวาจางกิจการใหกอสราง
สินทรัพยเพ่ิมเติมได สําหรับสินทรัพยท่ีสรางเพ่ิมเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเสมือนวาเปนสัญญา

กอสรางแยกตางหาก เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

365.1. สินทรัพยท่ีกอสรางเพ่ิมเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยท่ีระบุในสัญญาเดิมไมวา
จะเปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน 

365.2. การตอรองราคาของสินทรัพยท่ีกอสรางเพ่ิมเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม 

รายไดคากอสราง 

366. รายไดคากอสรางประกอบดวย 

366.1. จํานวนรายไดเม่ือเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา  
366.2. จํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรอง

คาชดเชย หรือการจายเงินเพ่ือจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

366.2.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะกอใหเกิดรายได 
366.2.2. สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

ตนทุนการกอสราง 

367. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้  
367.1. ตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา 
367.2. ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโดยท่ัวไป ซ่ึงสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา 

367.3. ตนทุนอ่ืนท่ีสามารถเรียกเก็บจากผูวาจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง 
การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง 

368. เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองรับรูรายได

คากอสรางและตนทุนการกอสรางท่ีเก่ียวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและคาใชจายตามลําดับ 

โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองรับรูผล

ขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาเปนคาใชจายทันที 

369. ในกรณีท่ีสัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญา
ไดอยางนาเช่ือถือก็ตอเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

369.1. รายไดคากอสรางท้ังส้ินสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

369.2. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง 
369.3. ตนทุนการกอสรางท่ีจะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลคา

ไดอยางนาเช่ือถือ และขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

สามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ  

369.4. ตนทุนท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ซ่ึง

ทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นจริงกับตนทุนท่ีไดประมาณไว 
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370. ในกรณีท่ีสัญญากอสรางเปนสัญญาตนทุนบวกสวนเพ่ิม กิจการจะสามารถประมาณผลของงาน

กอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือก็ตอเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

370.1. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับ 

งานกอสราง 

370.2. ตนทุนท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางสามารถระบไุดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูวาจางไดหรือไม 

371. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางไดหลายลักษณะโดยใชวิธีท่ีสามารถวัดผลของงาน
ท่ีทําไดอยางนาเช่ือถือ วิธีท่ีใชขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญา ซ่ึงอาจรวมถึงวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 

371.1. อัตราสวนของตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการ
ตนทุนการกอสรางท้ังส้ิน 

371.2. การสํารวจเนื้องานท่ีไดทําแลว 
371.3. การสํารวจอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จกับงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา โดยพิจารณา

จากการสํารวจทางกายภาพ 

ท้ังนี้ คางวดงานและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางมักไมสะทอนใหเห็นถึงเนื้องานท่ีทําเสร็จ 

372. เม่ือกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานกอสรางโดยอางอิงกับตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบันตองเปนตนทุนท่ีสะทอนใหเห็นถึงงานท่ีทําเสร็จ

เทานั้น ตัวอยางของตนทุนการกอสรางท่ีตองไมนํามารวมเปนตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดแก 

372.1. ตนทุนการกอสรางท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกอสรางในอนาคต เชน ตนทุนของวัสดุท่ีได

สงไปสถานท่ีกอสรางแตยังไมไดนําไปใช หรือวัสดุท่ีไดเตรียมไวเพ่ือใชในงานกอสรางแตยัง

ไมไดนําไปใช เวนแตวัสดุดังกลาวไดจัดทําขึ้นหรือสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานกอสรางนั้น 

372.2. จํานวนท่ีจายเปนเงินลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวงตามสัญญารับเหมาชวง 
373. เม่ือกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้  

373.1. กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้น และมีความเปนไปไดคอนขาง

แนท่ีจะเรียกเก็บเงินในสวนของตนทุนนั้นจากผูวาจางได 

373.2. กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย 

374. เม่ือความไมแนนอนซ่ึงทําใหกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยาง
นาเช่ือถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง 

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

375. เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตนทุนการกอสรางท้ังส้ินจะสูงกวารายไดคากอสรางท้ังส้ิน กิจการ

ตองรับรูขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที 
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การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

376. วิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จตองใชจํานวนสะสมของรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางของ
รอบระยะเวลารายงานกอนๆ กับประมาณการรายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางตามสัญญา

ของรอบระยะเวลารายงานปจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายไดคา

กอสราง ประมาณการตนทุนการกอสราง หรือประมาณการผลของงานกอสราง ตองถือเปนการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี กิจการตองนําจํานวนประมาณการที่เปล่ียนใหมมาพิจารณา

จํานวนรายไดและคาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีมีการเปล่ียนประมาณการทางบัญชีและ

งวดตอๆ ไป 

การเปดเผยขอมูล 

377. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
377.1. จํานวนรายไดคากอสรางท่ีรับรูเปนรายไดในระหวางงวด 

377.2. วิธีท่ีใชในการกําหนดรายไดคากอสรางท่ีรับรูเปนรายไดในระหวางงวดและวิธีท่ีใชในการ
กําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง 

378. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เก่ียวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

378.1. จํานวนรวมของตนทุนท่ีเกิดขึ้นและกําไรท่ีรับรู (หักดวยขาดทุนท่ีรับรู) จนถึงปจจุบัน 

378.2. จํานวนเงินรับลวงหนา 
378.3. จํานวนเงินประกันผลงาน 

379. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้  
379.1. จํานวนเงินท้ังส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปน

สินทรัพยของกิจการ 

379.2. จํานวนเงินท้ังส้ินท่ีผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปน
หนี้สินของกิจการ 

380. สําหรับงานกอสรางท่ีอยูระหวางทําทุกสัญญา ซ่ึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นบวกดวยกําไรท่ีรับรู (หักดวยขาดทุน
ท่ีรับรู) มีจํานวนเกินกวาเงินงวดท่ีเรียกเก็บ กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีกิจการมีสิทธิ

เรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของตนทุนท่ีเกิดขึ้นบวกดวย 

กําไรท่ีรับรู หักดวย ผลรวมของขาดทุนท่ีรับรูและเงินงวดท่ีเรียกเก็บ 

381. สําหรับงานกอสรางท่ีอยูระหวางทําทุกสัญญา ซ่ึงเงินงวดท่ีเรียกเก็บมีจํานวนเกินกวาตนทุนท่ีเกิดขึ้น
บวกดวยกําไรท่ีรับรู (หักดวยขาดทุนท่ีรับรู) กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีผูวาจางมีสิทธิ

เรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวนสุทธิของตนทุนท่ีเกิดขึ้น บวกดวยกําไร 

ท่ีรับรู หักดวยผลรวมของขาดทุนท่ีรับรูและเงินงวดท่ีเรียกเก็บ 
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บทท่ี 21 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

382. เงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินบาท 

383. รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายการท่ีกําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ หรือจะตอง

จายชําระเปนเงินตราตางประเทศ รวมถึงรายการท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการ 

383.1. ซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงกําหนดราคาเปนเงินตราตางประเทศ 

383.2. กูยืมหรือใหกูยืมเงินดวยจํานวนเงินท่ีจะตองชําระ หรือไดรับชําระคืนเปนเงินตราตางประเทศ หรือ 

383.3. ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือกอหรือชําระหนี้สิน ซ่ึงกําหนดคาเปนเงินตราตางประเทศ 

การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 

384. รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเร่ิมแรกเปนสกุลเงินบาท โดยการแปลง

จํานวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินบาท กับสกุลเงินตางประเทศ  

ณ วันท่ีเกิดรายการ 

385. วันท่ีเกิดรายการ คือ วันท่ีรายการเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนท่ีประมาณขึ้น ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราแลกเปล่ียนจริง  

ณ วันท่ีเกิดรายการมักจะถูกนํามาใช ตัวอยางเชน อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบสัปดาหหรือรอบ

เดือนอาจถูกนํามาใชสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา

ดังกลาว อยางไรก็ดี หากอัตราแลกเปล่ียนนั้นเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การใชอัตราแลกเปล่ียน 

ถัวเฉล่ียในรอบเวลานั้นอาจไมเหมาะสม  

การรายงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา 

386. ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตละงวด 

386.1. รายการท่ีเปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศใหแปลงคาโดยใชอัตราปด 

386.2. รายการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีอยูในรูปเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบันทึกไวดวยราคาทุนเดิมให

แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

387. มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกําหนดมาจากการเปรียบเทียบจํานวนเงินตั้งแตสอง
จํานวนขึ้นไป ตัวอยางเชน มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ คือ ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ มูลคาตามบัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหวาง 

387.1. ราคาทุนหรือมูลคาตามบัญชี (แลวแตกรณี) ซ่ึงแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีราคา 

ถูกกําหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันท่ีเกิดรายการสําหรับรายการซ่ึงวัดคาดวยราคาทุนเดิม) และ 
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387.2. ราคาตลาดซ่ึงแปลงคาดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีมูลคาถูกกําหนด (เชน อัตราปด ณ วันท่ี

ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี)  

387.3. ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําใหเกิดผลขาดทุนท่ีถูกรับรูในสกุลเงินบาท แตจะไม

มีการรับรูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือในทางกลับกัน 

388. เม่ือมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีสามารถใชไดหลายๆ อัตรา อัตราท่ีใชควรพิจารณาจากกระแสเงินสด 

ในอนาคตท่ีเก่ียวของกับรายการหรือยอดคงเหลือท่ีจะมีการชําระกันโดยใหถือเสมือนหนึ่งวากระแส

เงินสดไดเกิดขึ้น ณ วันท่ีมีการวัดมูลคา หากไมมีการแลกเปล่ียนระหวางสองสกุลเงินเปนการ

ช่ัวคราว ใหใชอัตราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสุดท่ีสามารถแลกเปล่ียนรายการกันได 

389. กิจการตองแปลงคารายการสินทรัพยท่ีเปนตัวเงินท่ีอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ โดยใชอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีธนาคารรับซ้ือ และแปลงคารายการหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารขาย  

390. ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการท่ีเปนตัวเงิน หรือจากการแปลงคา

รายการท่ีเปนตัวเงินของกิจการดวยอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงแตกตางไปจากอัตราแลกเปล่ียนเดิมท่ีใช 

ในการบันทึกรายการคร้ังแรกในระหวางงวด หรือท่ีไดรายงานไวในงบการเงินของงวดบัญชีกอน ใหรับรู

ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดนั้น  
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บทท่ี 22 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัต ิ

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 

391. ใหกิจการรับรูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยการปรับงบการเงิน

ยอนหลัง เวนแตในทางปฏิบัติไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแตรอบระยะเวลา

บัญชีหรือไมสามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได 

ใหใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

วันถือปฏิบัติ 

392. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติ 
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 

 


