เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๙/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ลําดับที่ ๒.๒ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับ
ที่ 1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ าง
ประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 1 : Presentation of Financial Statements (Bound
volume 2012 Consolidated without early application))
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
งบการเงิน

บทนํา 1-บทนํา 16
1
2-6
7-8ก
9-46

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
ข้อพิจารณาโดยทัว่ ไป
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรและเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การดําเนินงานต่อเนื่อง
เกณฑ์คงค้ าง
ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอด้ วยยอดรวม
การหักกลบ
ความถี่ในการรายงาน
ข้ อมูลเปรียบเทียบ
ความสมํ่าเสมอในการนําเสนอ

9
10-14
15-46
15-24
25-26
27–28
29-31
32-35
36-37
38-44
45-46

โครงสร้างและเนื้ อหา

47-138

ความนํา
การระบุชื่องบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุ

47–48
49–53
54-80ก
54-59
60-65
66-68
69-76
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77-80ก
81-105
82-87
88-89
90-96

ประกอบงบการเงิน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
ข้ อมูลที่ต้องนําเสนอในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้ าง
การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี
แหล่งข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ส่วนทุน
เครื่องมือทางการเงินที่ให้ สทิ ธิขายคืนที่จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ
การเปิ ดเผยเรื่องอื่นๆ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
แนวทางปฏิบตั ิ
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97-105
106-110
106

106ก-110
111
112-138
112-116
117-124
125-133
134-136
136ก
137-138

139-139ฉ
140

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ประกอบด้ วยย่ อ หน้ าที่ 1 ถึ ง 140 ทุ ก ย่ อ หน้ ามี ค วามสํา คั ญ เท่ า กั น
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ใช้ แทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เป็ นข้ อกําหนดโดยรวม
สํา หรั บ การนําเสนองบการเงิน แนวทางสํา หรั บโครงสร้ างและเนื้ อหาขั้น ตํ่าที่กิจการต้ อง
นําเสนออยู่ในงบการเงิน

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
บทนํา 2.

วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน คือ เพื่อรวบรวมข้ อมูล
ในงบการเงินด้ วยเกณฑ์ท่มี ีลักษณะร่ วมกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาว่ าจะเป็ นประโยชน์
กว่ า ที่จ ะแยกแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ วนของเจ้ า ของ (สิน ทรั พย์ สุทธิ) ของกิจ การใน
ระหว่ า งงวดซึ่ ง เกิ ด จากรายการกั บ ผู้ เ ป็ นเจ้ า ของในฐานะที่ เ ป็ นเจ้ า ของ ออกจากการ
เปลี่ยนแปลงอื่นในส่วนของเจ้ าของ ดังนั้น คณะกรรมการจึงกําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงใน
ส่ ว นของเจ้ าของจากรายการกั บ ผู้ เป็ นเจ้ าของทั้ ง หมด ต้ องแสดงอยู่ ใ นงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้
เกิดจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ

บทนํา 3.

บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง

บทนํา 4.

คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะแก้ ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การ
นําเสนองบการเงิน เพื่อเป็ นการปรับปรุงและจัดลําดับย่อหน้ าใหม่ เพื่อให้ ง่ายต่อการอ่าน โดย
คณะกรรมการไม่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขข้ อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ขึ้นใหม่
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หลักการสําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ส่ งผลต่ อการนําเสนอของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
จากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่ า หรื อการเปิ ดเผยรายการเฉพาะ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ตามที่กาํ หนด
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

บทนํา 6.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ กจิ การต้ องนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
จากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ โดยให้
แสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของเจ้ า ของที่ไ ม่ ไ ด้ เกิด จากรายการกับ ผู้ เ ป็ นเจ้ า ของ เช่ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือนําเสนอ
เป็ นสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยไม่อนุ ญาตให้ แสดง
ส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ

บทนํา 7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ กจิ การต้ องนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวด
ของงวดที่เ ปรี ย บเทียบล่ า สุด ในงบการเงิน ที่ส มบู ร ณ์ เมื่อ กิจ การได้ นํา นโยบายการบั ญ ชี
มาปรับปรุงย้ อนหลังหรือแก้ ไขงบการเงินย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด หรือ
เมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่และภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ คือ จํานวนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่ถูก
จัดประเภทไปเป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบันนั้น

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ กิจการต้ องนําเสนอเงินปั นผลที่รับรู้จากการจ่ ายให้
แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของและจํานวนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้ องในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เงิ น ปั น ผล คื อ ส่ ว นที่ จ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู เ ป็ นเจ้ าของ
จากความสามารถในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของจะต้ อง
นําเสนอการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของทั้งหมด

5

การเปลีย่ นแปลงจากข้อกําหนดเดิม
บทนํา 10. การเปลี่ยนแปลงหลักจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ก่อนปรับปรุง 2552 สามารถอธิบาย
ได้ ดังนี้

งบการเงินฉบับสมบูรณ์
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใช้ ช่ือเรียกว่า “งบดุล” และ “งบกระแสเงินสด” เพื่ออธิบายถึง
งบการเงินสองงบที่เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ส่วนมาตรฐานฉบับนี้ใช้ คาํ ว่ า
“งบแสดงฐานะการเงิ น ” และ “งบกระแสเงิ น สด” แทนหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว โดยหั ว ข้ อ ใหม่
จะให้ ผลใกล้ เคียงกับลักษณะของงบดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งได้ มีการอธิบายไว้ ในแม่บทการบัญชี
บทนํา 12. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล เปรี ย บเทีย บกับ งวดก่ อ น
โดยเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ า งน้ อ ยสองงวดสํา หรั บงบการเงิน แต่ ละงบและหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ ง ข้ อกํา หนดดั งกล่ า วได้ รวมถึง การกํา หนดให้ ร วมงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดที่แรกสุดที่นํามาเปรียบเทียบไว้ ในงบการเงินฉบับสมบูรณ์
เมื่อกิจการได้ นาํ นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้ อนหลัง
หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ

การแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ ป็ นเจ้าของในส่วนของเจ้าของและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดให้ งบกําไรขาดทุนแสดงรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มี
การรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน และให้ นาํ เสนอรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุนไว้ ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของด้ วยกันกับการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้ าของจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ ซึ่งงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
ประกอบด้ วยกํา ไรหรื อ ขาดทุ น รายการรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น และผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ ไขข้ อผิดพลาด โดยงบดังกล่าวยังสามารถเรียก
เป็ นงบแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้
(1) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้ าของที่เกิดจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของในฐานะ
ที่เป็ นเจ้ าของ (เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ)
ให้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้ เกิด
จากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ และห้ ามไม่ให้ กจิ การแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้ เกิดจากรายการกับผู้เป็ น
เจ้ าของ) ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูล
ที่ดีข้ ึนโดยการรวมรายการที่มีลักษณะร่วมกันและแยกรายการที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ออกจากกัน
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(2) รายได้ และค่าใช้ จ่ายต้ องนําเสนอในงบการเงินเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือใน
งบการเงินสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยแสดงแยก
ต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ
(3) ส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ องแสดงไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(4) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมต้ องนําเสนอไว้ ในงบการเงิน

กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น – การปรับ ปรุ ง การจัด ประเภทใหม่ แ ละผลกระทบที่
เกีย่ วข้องทางภาษี
บทนํา 14. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให้ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
กับส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ไม่ ได้ รวมข้ อกําหนดนี้ ไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าว คือเพื่อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินมีข้อมูลทางภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับส่วนประกอบเหล่านี้ เพราะส่วนประกอบต่างๆ มักมี
อัตราภาษีท่แี ตกต่างจากอัตราที่ใช้ ในกําไรหรือขาดทุน
บทนํา 15. มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ ท่สี ัมพันธ์
กับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ คือ จํานวน
ที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกจัดประเภทใหม่ในกําไรหรือขาดทุนงวดปั จจุ บัน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวคือ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทใหม่ในกําไรหรือขาดทุน

การแสดงรายการเงินปั นผล
บทนํา 16. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม อนุ ญาตให้ เปิ ดเผยจํานวนเงินปั นผลที่รับรู้เนื่องจากการจ่ าย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ น (ปั จจุ บันหมายถึง ผู้เป็ นเจ้ าของ) และเปิ ดเผยจํานวนต่ อหุ้ นที่เกี่ยวข้ องใน
งบกําไรขาดทุน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของหรื อในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน แต่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ นาํ เสนอรายการดังกล่ าวในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ ไม่ อนุ ญาตให้
เปิ ดเผยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ม่ันใจว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้ าของจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ (ในกรณีการแจกจ่ายให้ แก่เจ้ าของอยู่ในรูปแบบ
ของเงินปั นผล) มีการแสดงแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ไม่ได้ เกิด
จากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ(แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดเกณฑ์การนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
เพื่อให้ ม่นั ใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้ กบั งบการเงินในงวดก่อนๆ ของ
กิจการและงบการเงินของกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงข้ อกําหนดโดยรวม
ของการนําเสนองบการเงิน แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้ างและข้ อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับเนื้อหาที่ต้อง
แสดงในงบการเงิน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิ บตั ิกบั การจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ทวั ่ ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ ครอบคลุมถึงข้ อกําหนดในการรับรู้รายการ การวัดมูลค่ า และ
การเปิ ดเผยสําหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เนื่องจากข้ อกําหนดดังกล่ าวได้
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้ างและเนื้อหาของงบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 34 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง งบการเงินระหว่ างกาล
อย่างไรก็ตาม งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยังคงต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 15 ถึง 35
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินของ
ทุกกิจการโดยเท่าเทียมกันไม่ ว่าจะเป็ นกิจการซึ่งจําเป็ นต้ องนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้ นิยามที่เหมาะสมสําหรั บกิจการซึ่ งแสวงหากําไรทั้งของภาครั ฐและ
ภาคธุรกิจ หากกิจการซึ่งมีกจิ กรรมที่ไม่แสวงหากําไรในภาคธุรกิจหรือภาครัฐ นํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไปใช้ กิจการดังกล่ าวอาจจําเป็ นต้ องดัดแปลงคําอธิบายที่ใช้ สาํ หรับรายการบางบรรทัดใน
งบการเงิน ตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นด้ วย

6.

ในทํานองเดียวกัน กิจการซึ่งไม่มีส่วนของเจ้ าของตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )(เช่ น กองทุนรวม)
และกิจการซึ่งทุนที่นาํ มาลงทุนร่ วมกันไม่ถือเป็ นส่วนของเจ้ าของ (เช่ นสหกรณ์) อาจจําเป็ นต้ อง
ดัดแปลงการนําเสนอส่วนได้ เสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน
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คํานิยาม
7.

คํานิยามทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งบการเงินทีจ่ ัดทําขึ้ นเพือ่ หมายถึง
วัตถุประสงค์ทวั ่ ไป
(ในทีน่ ี้ หมายถึง
งบการเงิน)

งบการเงินทีจ่ ดั ทําขึ้ นเพือ่ สนองความต้องการ
ของผู ้ใ ช้ง บการเงิ น ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะ
เรี ย กร้อ งให้กิ จ การจั ด ทํ า รายงานที่ มี ก าร
ดั ด แ ป ล ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล ที่
เฉพาะเจาะจง

ไม่ ส ามารถทํา ได้ใ นทาง หมายถึง
ปฏิบัติ

ไม่สามารถนําไปถือปฏิ บตั ิแม้ว่ากิจการได้ใช้
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางที่จะ
นําไปปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ตี ค ว า ม ที่ อ อ ก โ ด ย
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบัญ ชี
ซึ่งประกอบด้วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
4) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความมีสาระสําคัญ

หมายถึง

การละเว้นรายการที่เป็ นสาระสําคัญหรือการ
แสดงข้ อ มู ลที่ ข ั ด ต่ อข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญ หากรายการแต่ ละรายการหรือ
ทุ ก รายการโดยรวมที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อการ
ตัด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู ใ้ ช้ง บการเงิ น
โดยความมีสาระสําคัญขึ้ นอยู่ กบั ขนาดและ
ลักษณะของการละเว้นไม่ แสดงข้อมู ล หรื อ
การแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ ง ซึ่ งต้อง
พิ จ ารณาจากสถานการณ์แ วดล้อ ม ทั้งนี้
กิจการอาจใช้ขนาดหรือลักษณะของรายการ
หรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกันเป็ น
ปั จจัยประกอบการพิจารณา
ในการประเมิ น ว่ า การละเว้ น ไม่ แ สดงข้ อ มู ล
9

หรื อ การแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง
สามารถมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้ ใช้ งบการเงินอย่ า งมีสาระสําคัญหรื อ ไม่
ต้ อ งพิ จ ารณาจากลั ก ษณะต่ า งๆ ของผู้ ใ ช้ ง บ
การเงินโดยแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
ย่ อ หน้ า ที่ 25 ระบุ ว่ า ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น จะต้ อ งมี
ความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและ
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมี
ความตั้ง ใจตามควรที่จ ะศึ ก ษาข้ อมู ลดังกล่ า ว
ดังนั้น การประเมินดังกล่าวจึงต้ องพิจารณาถึง
องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินด้ วย
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

ประกอบด้วย

ข้อมู ลที่แสดงเพิ่มเติ มจากข้อมู ลที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ามีการ
นําเสนอ) งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้ า ของ และงบกระแสเงิ น สด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็ นการอธิบายหรือการ
แ ย ก แ ส ด ง ข อ ง ร า ย ก า ร ที่ นํ า เ ส น อ ใ น
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วและข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ
รายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู ใ้ น
งบการเงินทีน่ าํ เสนอ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย

รายการรายได้และค่ าใช้จ่ าย (รวมถึ ง การ
ปรับ ปรุ ง การจั ด ประเภทรายการใหม่ ) ซึ่ ง
ไม่ อนุ ญ าตให้รบั รู ใ้ นกําไรหรื อ ขาดทุ น โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
องค์ ป ระกอบของกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น
ประกอบด้ วย
1) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสิน ทรั พ ย์ (ดู ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน)
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2) ผลกํ าไรและขาดทุ นจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามโครงการ
ผลประโยชน์ตามย่อหน้ าที่ 93ก ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
3) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการแปลงค่ า
งบการเงินของการดําเนินงานในต่างประเทศ
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
4) ผลกํ า ไรและขาดทุ น จากการวั ด มู ล ค่ า
เงิน ลงทุ น เผื่อ ขาย (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 105 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน)
5) ส่วนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผล
จากเครื่ องมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในการ
ป้ องกั นความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

หมายถึง

ผู ้ที่ ถื อ ตราสารที่ จั ด ประเภทเป็ นส่ ว นของ
เจ้าของ

กําไรหรือขาดทุน

หมายถึง

ยอดรวมของรายได้หกั ค่าใช้จ่าย โดยไม่รวม
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม่

หมายถึง

จํ านวนที่เคยรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดปั จจุ บนั หรืองวดก่ อนที่ถูกจัดประเภท
ใหม่ในกําไรหรือขาดทุนงวดปั จจุบนั

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม

หมายถึง

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวด
ซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการหรื อเหตุ การณ์อื่ น
นอกเหนื อ จากการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของ
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ประกอบด้ วย
ส่วนประกอบทั้งหมด ของกําไรหรือขาดทุนและ
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
8.

แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดให้ ใช้ คาํ ว่ ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรหรือขาดทุน
และกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม แต่ กิจ การอาจใช้ คํา อื่น เพื่ อ อธิ บ ายแทนได้ หากคํา ดั ง กล่ า ว
มีความหมายที่ชัดเจน เช่น กิจการอาจใช้ คาํ ว่ากําไรสุทธิเพื่ออธิบายคําว่ากําไรหรือขาดทุน

8ก.

คําจํากัดความดังต่อไปนี้ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ในความหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้
8ก.1 เครื่ องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิขายคืน ที่จัดประเภทเป็ นตราสารทุน (อธิบายไว้ ในย่ อ
หน้ าที่ 16ก และ 16ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
8ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้ กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องนําส่งสินทรัพย์สุทธิตาม
สัดส่วนให้ แก่ คู่ สัญญาอีกฝ่ ายเมื่อครบกําหนดชําระและถูกจัดประเภทเป็ นตราสารทุ น
(อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

งบการเงิน
จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
9.

งบการเงินเป็ นการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกิจการอย่ างมี
แบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของกิจการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินกลุ่มต่ างๆ
นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ ายบริหารซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ดูแล
ทรั พ ยากรของกิ จ การ เพื่ อ ที่จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว งบการเงิ น ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ทุ ก ข้ อ
ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับกิจการ
9.1 สินทรัพย์
9.2 หนี้สนิ
9.3 ส่วนของเจ้ าของ
9.4 รายได้ และค่าใช้ จ่าย รวมถึงผลกําไรและขาดทุน
9.5 เงินทุนที่ได้ รับจากผู้เป็ นเจ้ าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ น
เจ้ าของ
9.6 กระแสเงินสด
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ และข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ช่ ว ยผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น
ในการคาดการณ์เกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแน่ นอนที่กิจการจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการ
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งบการเงินฉบับสมบูรณ์
10.

งบการเงินฉบับสมบู รณ์ประกอบด้วย
10.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
10.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
10.3 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
10.4 งบกระแสเงินสดสําหรับงวด
10.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ข้อมูลที่
ให้คําอธิบายอื่น และ
10.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ต้น งวดของงวดที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บงวดแรกสุ ด
เมื่อกิจการได้นํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังหรือการปรับงบการเงิน
ย้อนหลัง หรือเมือ่ กิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
กิจการอาจจะใช้ชื่ออื่นสําหรับงบการเงิน นอกเหนือจากทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

11.

กิ จ การต้อ งนํ า เสนองบการเงิ น ทั้ง หมดในงบการเงิ น ฉบับ สมบู ร ณ์โ ดยให้ค วามสํ า คัญ
อย่างเท่าเทียมกัน

12.

ตามที่อนุ ญาตไว้ ในย่ อหน้ าที่ 81 กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของกําไรหรือขาดทุนโดยเลือก
แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียวหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน โดยงบกําไร
ขาดทุ น ดังกล่ าวแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิ นฉบับสมบู รณ์และต้ องแสดงไว้ ก่อนงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

13.

กิจการหลายแห่งได้ มีการนําเสนอการทบทวนทางด้ านการเงินของฝ่ ายบริหารเพิ่มเติม ซึ่งไม่
รวมอยู่ในส่วนหนึ่งของงบการเงิน เพื่อพรรณนาและอธิบายถึงองค์ประกอบหลักของผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงินของกิจการ และความไม่แน่นอนที่สาํ คัญซึ่งกิจการเผชิญอยู่
รายงานดังกล่าวอาจรวมถึงการทบทวนเกี่ยวกับ
13.1 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลต่ อผลการดําเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะแวดล้ อมที่ กิ จ การดํา เนิ น งานอยู่ การตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบ นโยบายการลงทุ นของกิจการเพื่ อดํารงและส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน รวมถึง
นโยบายการจ่ายปันผล
13.2 แหล่ ง เงิ น ทุ น ของกิ จ การ และอั ต ราส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของเจ้ าของตาม
ที่ต้งั เป้ าหมายไว้ และ
13.3 ทรัพยากรของกิจการซึ่งไม่เข้ าเกณฑ์การรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการหลายแห่ งยั งนํา เสนอรายงานเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากงบการเงิน เช่ น รายงานเกี่ยวกับ
สิ่ง แวดล้ อ ม และงบมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในอุ ต สาหกรรมซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม

14.

13

มีสาระสําคัญ และเมื่อพิจารณาว่ าพนั กงานเป็ นกลุ่มผู้ใช้ งบการเงินที่สาํ คัญ รายงานที่นําเสนอ
นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อพิจารณาโดยทัว่ ไป
การนําเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที่ควรและเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
15.

งบการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ
โดยถูกต้องตามที่ควร การแสดงข้อมู ลโดยถู กต้องตามที่ควรคือการเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และเงื่อนไขต่างๆ ตามคํานิยามและเกณฑ์การรับรู ้
รายการสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่ าใช้จ่าย ที่กําหนดไว้ในแม่บทการบัญชี การนําเสนอ
งบการเงินซึ่ งได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมู ล
เพิม่ เติมให้เหมาะสมแก่กรณีถอื ว่างบการเงินนั้นนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร

16.

งบการเงินที่จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องเปิ ดเผยถึงการถือปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจนโดยไม่มีเงือ่ นไขกิจการ
จะต้องไม่อธิบายว่างบการเงินได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถ้างบการเงิน
ดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้ นตามข้อกําหนดทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

17.

ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด งบการเงินจะแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรก็ต่อเมื่องบการเงินนั้น
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกิจการยังต้ องถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
17.1 เลือกและนํานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด ซึ่งได้ กาํ หนดลําดับชั้นของแนวทางปฏิบัติท่บี ังคับใช้ ในการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชีของฝ่ ายบริหารในกรณีท่ไี ม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไว้
เป็ นการเฉพาะสําหรับรายการนั้นๆ
17.2 นําเสนอข้ อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และเข้ าใจได้
17.3 เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในกรณีท่กี ารปฏิบัติตามข้ อกําหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์
และเงื่อนไขอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ

18.

การเปิ ดเผยนโยบายการบัญ ชี การเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หรื อ
การจัดทําคําอธิ บายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมที่กิจการใช้ ไม่ ทําให้นโยบาย
การบัญชีน้นั เหมาะสมขึ้ นมาได้
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19.

ในสถานการณ์ซึ่ ง ยากที่จ ะเกิ ด ขึ้ น หากฝ่ ายบริ หารของกิ จการมี ข อ้ สรุ ปว่ าการปฏิ บตั ิ ต าม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึง่ จะทําให้ผูใ้ ช้งบการเงินเกิด
ความเข้าใจผิดอย่ างมากจนเป็ นเหตุ ให้งบการเงิ นขัดแย้งกับวัตถุ ประสงค์ของงบการเงิ น
ตามที่กําหนดในแม่บทการบัญชี กิจการต้องไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนั้น และต้องปฏิ บตั ิตาม
ข้อกํ า หนดที่ ระบุ ใ นย่ อหน้าที่ 20 ในกรณี ที่ แม่ บทการบัญชี ที่ บ งั คับ ใช้ที่ เ กี่ ยวข้องกํ า หนด
หรือไม่มีขอ้ ห้ามการไม่ปฏิบตั ิตามดังกล่าว

20.

ในกรณีที่กิจการไม่ ปฏิ บตั ิ ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ตามที่ระบุ ไว้ใน
ย่อหน้าที่ 19 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
20.1 ข้อสรุ ป ของฝ่ ายบริ หารที่ว่า งบการเงิ น ได้แ สดงฐานะการเงิ น ผลการดํ าเนิน งาน
และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามทีค่ วร
20.2 ข้อความที่แสดงว่ ากิจการได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่มีการ
ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ยกเว้น เรื่ อ งที่ กิ จ การจํ า ต้อ งไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เพือ่ ให้งบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามทีค่ วร
20.3 ชื่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่กิจการไม่ปฏิบตั ิตาม ลักษณะของการ
ไม่ ถือปฏิ บตั ิ รวมถึงการปฏิ บตั ิ ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดสําหรับ
การไม่ปฏิบตั ิตาม เหตุผลที่หากปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
แล้ว จะทํ า ให้เ กิ ด ความเข้า ใจผิ ด อย่ า งมากในสถานการณ์ต่ า งๆ จนเป็ นเหตุ ใ ห้
งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดในแม่บทการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิที่กิจการ
เลือกใช้ และ
20.4 ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อ
รายการแต่ ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิ บตั ิตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับแต่ละงวดทีม่ ีการนําเสนอนั้น

21.

กรณี ที่ กิ จ การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่ อ งใด
ในงวดก่อนแล้วส่งผลต่อจํ านวนเงินที่รบั รูใ้ นงบการเงินงวดบัญชีปัจจุบนั กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลตามทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 20.3 และ 20.4

22.

ตัวอย่างของการใช้ ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 21 ได้ แก่ กิจการไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ในงวดก่ อ นในการวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พย์ หรื อหนี้ สิน ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ
การวัดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้ในงบการเงินงวดปัจจุบัน
ในสถานการณ์ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้ น หากฝ่ ายบริหารของกิจการมีความเห็ นว่าการปฏิ บตั ิตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึง่ จะทําให้ผูใ้ ช้งบการเงินเกิด
ความเข้าใจผิดอย่างมากจนเป็ นเหตุให้งบการเงินขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี
แต่ แ ม่ บ ทการบัญ ชี ที่บ งั คับ ใช้ที่เ กี่ย วข้อ งไม่ อ นุ ญ าตให้มี ก ารไม่ ถือ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนด

23.
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ดังกล่าว ถ้าเป็ นเช่นนั้น กิจการต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพือ่ ลดความเข้าใจผิดซึ่งเกิด
จากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
23.1 ชื่อ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่มี ปั ญ หา ลัก ษณะของข้อกํ า หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และเหตุ ผลที่ฝ่ ายบริ หารของกิ จ การเห็ นว่ า
การปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทํ าให้เกิ ดความ
เข้า ใจผิ ด อย่ า งมาก จนเป็ นเหตุ ใ ห้ง บการเงิ น ขัด แย้ง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องแม่ บ ท
การบัญชี
23.2 การปรับ ปรุ ง แต่ ล ะรายการในงบการเงิ น สํ า หรับ แต่ ล ะงวดที่ มี ก ารนํ า เสนอซึ่ ง
ฝ่ ายบริหารของกิจการเห็นว่าจํ าเป็ นเพือ่ ให้งบการเงินนําเสนอข้อมูลถูกต้องตามทีค่ วร
24.

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของย่ อหน้ าที่ 19 ถึง 23 การแสดงข้ อมูลในงบการเงินจะถือว่ า
ขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินเมื่อข้ อมูลที่แสดงนั้นมิได้ เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
รายการ เหตุการณ์ และสภาพการณ์อ่ ืน ที่ข้อมู ลนั้ นนําเสนอหรื อคาดได้ อย่ างสมเหตุสมผลว่ า
จะนําเสนอ ซึ่งส่งผลกระทบต่ อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ในการพิจารณาว่ า
การปฏิบัติ ต ามข้ อกํา หนดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะทํา ให้ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงิ นเกิด ความเข้ า ใจผิดอย่ า งมากจนเป็ นเหตุใ ห้ งบการเงิน ขัด แย้ งกับ วัต ถุ ประสงค์ของ
งบการเงินที่กาํ หนดไว้ ในแม่บทการบัญชี ฝ่ ายบริหารของกิจการต้ องพิจารณาทุกเรื่องดังต่อไปนี้
24.1 สาเหตุท่กี ิจการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ ภายใต้ สถานการณ์น้ันๆ
และ
24.2 สถานการณ์ของกิจการมีความแตกต่ างอย่ างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่นที่สามารถ
ปฏิบั ติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้ นได้ หากกิจการอื่นซึ่ งอยู่
ภายใต้ สถานการณ์ท่ีคล้ ายคลึงกับสถานการณ์ของกิจการสามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ดั งกล่ าวได้ ต้ องตั้ งข้ อสันนิ ษฐานไว้ ก่ อนว่ าการที่กิจการถื อปฏิบั ติ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินย่อมจะไม่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดมากจน
เป็ นเหตุ ใ ห้ การปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ขั ด แย้ ง
กับวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

การดําเนินงานต่อเนือ่ ง
25.

ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ ายบริหารต้องประเมินความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของกิจการ งบการเงินต้องจัดทําขึ้ นตามหลักการดําเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ฝ่ายบริหารมี
ความตั้งใจทีจ่ ะชําระบัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้จริงอื่นใด
นอกเหนือจากชําระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ หากจากการประเมินความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ทําให้ฝ่ายบริหารตระหนักว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคัญ
เกีย่ วกับเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ใดทีอ่ าจทําให้เกิดความสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกีย่ วกับ
ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผยให้ทราบถึงความ
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ไม่แน่นอนดังกล่าว ในกรณีทีง่ บการเงินมิได้จดั ทําขึ้ นตามหลักการดําเนินงานต่อเนือ่ ง กิจการ
ต้องเปิ ดเผยถึงข้อเท็จจริงนี้ พร้อมทั้งเกณฑ์ทีใ่ ช้ในการจัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลทีไ่ ม่
อาจถือได้ว่ากิจการเป็ นกิจการทีจ่ ะดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ งได้
26.

ในการประเมิ นความเหมาะสมของข้ อสมมติ เกี่ยวกับการดํา เนิน งานต่ อเนื่ องของกิจการ ฝ่ าย
บริหารต้ องพิจารณาข้ อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับตั้งแต่วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระดับของการพิ จารณาขึ้นอยู่ กับข้ อเท็จจริงในแต่ ละกรณี ในกรณีท่ี
กิจการมีการดําเนินงานที่มีกาํ ไรในอดีตและมีความพร้ อมที่จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจ
สรุปได้ ว่าการใช้ หลักการดําเนินงานต่อเนื่องในการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ ว โดยที่
ไม่ จาํ เป็ นต้ องวิเคราะห์ในรายละเอียด ในกรณีอ่ืนฝ่ ายบริ หารอาจต้ องพิ จารณาปั จจัยต่ างๆ ที่
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรทั้งในปั จจุบันและจากการคาดการณ์ในอนาคต กําหนดการ
ชําระคืนหนี้และแหล่ งเงินทุ นทดแทนที่เป็ นไปได้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ ว่าการใช้ เกณฑ์การ
ดําเนินงานต่อเนื่องในการนําเสนองบการเงินนั้นมีความเหมาะสม

เกณฑ์คงค้าง
27.

กิจการต้องจัดทํางบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสด

28.

เมื่อใช้ เกณฑ์คงค้ างในการจัดทํางบการเงิน กิจการต้ องรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (องค์ประกอบของงบการเงิน) เมื่อรายการเหล่ านั้นเป็ นไปตาม
คํานิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่กาํ หนดไว้ ในแม่บทการบัญชี

ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอด้วยยอดรวม
29.

รายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแต่ ละประเภทที่มีสาระสําคัญต้องแยกแสดงในงบการเงิน
รายการที่มีลกั ษณะหรื อหน้าที่ไม่ คล้ายคลึงกันแต่ ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงิ น
เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสําคัญ

30.

งบการเงินเป็ นผลของการประมวลรายการค้ าหรือเหตุการณ์อ่ นื จํานวนมากที่ได้ รวมเป็ นประเภท
ตามลักษณะหรือหน้ าที่ของรายการนั้นๆ ขั้นตอนสุดท้ ายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท
รายการค้ าคือ การนําเสนอข้ อมูลที่ได้ สรุปและจัดประเภทแล้ ว ซึ่งปรากฏอยู่ในแต่ละรายการใน
งบการเงิน รายการแต่ ละรายการที่ไม่ มีสาระสําคัญให้ นําไปรวมกับรายการอื่นเพื่อนําเสนอใน
งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายการที่ไม่มีสาระสําคัญพอที่จะ
แยกแสดงต่างหากในงบการเงิน อาจมีสาระสําคัญเพียงพอที่จะแยกแสดงต่ างหากในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

31.

กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากข้ อมูลนั้นไม่มีสาระสําคัญ
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การหักกลบ
32.

กิ จการต้องไม่ นํ าสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น หรื อรายได้และค่ า ใช้จ่ าย มาหักกลบกัน นอกจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอ้ กําหนดหรืออนุญาตให้หกั กลบได้

33.

กิจการต้ องแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายได้ และค่าใช้ จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ
ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ หรื อ งบแสดงฐานะการเงิ น หรื อ งบเฉพาะกํา ไรขาดทุ น (ถ้ า มีก าร
นํา เสนอ) จะทํา ให้ เ ปลี่ ย นความสามารถของผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ในการเข้ า ใจรายการ เหตุ ก ารณ์
สภาพการณ์ต่ า งๆที่เ กิด ขึ้น และการประเมิ น กระแสเงิ น สดในอนาคตของกิจ การ เว้ น แต่ ก าร
หั กกลบนั้ น จะสะท้ อนถึงสาระของรายการหรื อ สภาพการณ์น้ั น การวั ด มู ลค่ า ของสิน ทรั พย์ ซ่ึ ง
แสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถอื เป็ นการหักกลบรายการ ตัวอย่างเช่น การแสดงสินค้ าคงเหลือ
สุทธิจากค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย และลูกหนี้สทุ ธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น

34.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ นิยามคําว่ารายได้ และกําหนดให้
กิจการวัดมูลค่ ารายได้ ด้วยมูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือที่ค้างรับหักด้ วยส่วนลด
การค้ าและส่วนลดตามปริมาณซื้อจ่ายคืนภายหลังที่กจิ การอนุญาตให้ มีกิจการอาจมีรายการอื่นๆ
ซึ่งไม่ถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ แต่เป็ นรายการที่มัก
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ กิจการต้ องแสดงผลของรายการเหล่านั้นโดย
การหักกลบรายได้ กบั ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกันหากการแสดงยอดสุทธิใน
ลักษณะนี้จะช่วยสะท้ อนให้ เห็นสาระของรายการและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
34.1 กิจการแสดงผลกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน
และสินทรัพย์ดาํ เนินงาน โดยนํามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การจําหน่ายหักจากจํานวนเงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
34.2 รายจ่ า ยที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ประมาณการหนี้ สิน ซึ่ ง มี ก ารรั บ รู้ ต ามข้ อ กํา หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิด ขึ้น และกิจการคาดว่ า จะได้ รับชดเชยจากบุ คคลที่สามภายใต้
ข้ อตกลงตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้ อตกลงในการรับประกันจากผู้ขาย) อาจแสดงสุทธิ
จากเงินชดเชยที่เกี่ยวข้ อง

35.

นอกจากนี้ ให้ กจิ การแสดงผลกําไรและขาดทุนที่เกิดจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ตามเกณฑ์สุทธิ ตัวอย่างเช่ น ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ
ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเครื่องมือทางการเงินเพื่อค้ า อย่างไรก็ตาม หากผลกําไร
และขาดทุนดังกล่าวมีสาระสําคัญให้ กจิ การแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก

ความถีใ่ นการรายงาน
36.

กิจการต้องนําเสนองบการเงินฉบับสมบู รณ์ (รวมทั้งข้อมู ลเปรียบเทียบ) อย่างน้อยปี ละครั้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและเป็ นเหตุให้กิจการต้องนําเสนอ
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งบการเงิ น ซึ่ ง มี ร อบระยะเวลาบัญชี ย าวกว่ า หรื อสั้น กว่ า หนึ่ง ปี กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล
เพิม่ เติมสําหรับแต่ละงวดในงบการเงินดังต่อไปนี้
36.1 เหตุผลในการใช้งวดทีย่ าวกว่าหรือสั้นกว่าหนึง่ ปี
36.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าจํ านวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบการเงินไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันได้ท้ งั หมด
37.

โดยปกติ กิจการจะจัดทํางบการเงินขึ้นอย่างสมํ่าเสมอสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบั ติ กิ จ การบางแห่ ง เลื อ กที่จ ะจั ด ทํา งบการเงิ น สํา หรั บ รอบระยะเวลา 52 สัป ดาห์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามการปฏิบัติดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบ
38.

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับทุกรายการทีแ่ สดงจํ านวนเงินในงบการ
เงินงวดปั จจุบนั หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้อนุญาตหรือกําหนดเป็ นอย่างอื่น
กิจการต้องรวมข้อมูลเปรียบเทียบทีเ่ ป็ นข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณนา หากข้อมูลนั้นช่วยให้
ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินของงวดปั จจุบนั

39.

กิจการที่เปิ ดเผยข้ อมูลเปรี ยบเทียบต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่ างน้ อยสองงบ งบอื่นๆ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยสองงบ เมื่อกิจการได้ นาํ นโยบายการบัญชี
มาปรับปรุงย้ อนหลังหรือแก้ ไขงบการเงินย้ อนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินใหม่ กิจการต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้ อยสามงบ งบอื่นๆ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยสองงบ กิจการต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
39.1 สิ้นงวดปัจจุบัน
39.2 สิ้นงวดก่อน (งวดเดียวกันกับต้ นงวดของงวดปัจจุบัน)
39.3 ต้ นงวดของงวดที่นาํ มาเปรียบเทียบล่าสุด
ในบางกรณี ข้ อมูลเชิงบรรยายในงบการเงินงวดก่อนๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้ องกับงวดปั จจุ บัน
ตัวอย่ างเช่ น ในงวดปั จจุ บัน กิจการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้ อพิพาททางกฎหมายที่ผลของคดี
ยังมีความไม่ แน่ นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนและผลของคดียังไม่ ส้ ินสุด ผู้ใช้
งบการเงินได้ รับประโยชน์ จากข้ อมู ลเกี่ยวกับ ความไม่ แ น่ นอนที่มีอยู่ ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานงวดก่อนและขั้นตอนที่ได้ ทาํ ในระหว่างงวดเพื่อให้ ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป

40.

41.

เมื่ อ กิ จ การมี ก ารแก้ไ ขการนํ า เสนอหรื อ จั ด ประเภทรายการในงบการเงิ น กิ จ การต้อ ง
จัด ประเภทรายการของจํ า นวนที่ นํา มาเปรี ย บเที ย บใหม่ ด ว้ ย เว้น แต่ ก ารจัด ประเภทใหม่
ไม่สามารถทําได้ในทางปฏิ บตั ิ เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจํ านวนที่นํามาเปรียบเทียบ
ใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
41.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
41.2 จํ านวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภททีถ่ ูกจัดประเภทใหม่ และ
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41.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
42.

หากกิ จ การไม่ ส ามารถทํ า ได้ใ นทางปฏิ บ ัติ ที่ จ ะจั ด ประเภทรายการของจํ า นวนที่ นํ า มา
เปรียบเทียบใหม่ได้ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
42.1 เหตุผลทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจํ านวนดังกล่าวได้ และ
42.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่

43.

การทําให้ ข้อมูลในงบการเงินแต่ ละงวดเปรียบเทียบกันได้ ดีย่ิงขึ้นจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินแนวโน้ มของข้ อมูลทางการเงิน
เพื่อการคาดการณ์ ในบางสถานการณ์กจิ การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะนําข้ อมูลงวดก่อน
มาจัดประเภทใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับ ข้ อมูลในงวดปั จจุ บันได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจไม่ไ ด้
เก็บ ข้ อ มูล ในงวดก่อ นในลัก ษณะที่ทาํ ให้ ก ิจ การสามารถจั ดประเภทรายการใหม่ ไ ด้ และอาจ
ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะสร้ างตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้

44.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบั ญ ชี และข้ อผิ ด พลาด ได้ กํา หนดวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บ
เมื่อกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือแก้ ไขข้ อผิดพลาด

ความสมํา่ เสมอในการนําเสนอ
45.

กิจการต้องนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด ยกเว้น
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
45.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะการดําเนินงานของกิจการหรือ
การทบทวนงบการเงินแล้วเป็ นที่ชดั เจนว่ าการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงิ น แบบใหม่ จ ะทํ า ให้ก ารนํ า เสนองบการเงิ น มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
โดยคํ า นึ ง ถึ ง เกณฑ์ก ารเลื อ กใช้แ ละการปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายการบัญ ชี ที่ กํ า หนด
ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
45.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้มีการเปลีย่ นแปลงการนําเสนองบการเงิน

46.

ตัวอย่างเช่น การซื้อหรือขายกิจการที่มีนัยสําคัญหรือการทบทวนการนําเสนองบการเงินของกิจการ
อาจชี้ให้ เห็นว่างบการเงินนั้นจําเป็ นต้ องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม กิจการจะเปลี่ยนแปลง
การนํา เสนองบการเงิ น ได้ ก ็ต่ อ เมื่ อ การนํา เสนอที่เ ปลี่ ย นไปนั้ น ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี
ความเกี่ยวข้ องมากขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน และการนําเสนอในรูปแบบใหม่น้ันยังคง
ใช้ ต่อไปเพื่อให้ งบการเงินสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ
งบการเงิน กิจการต้ องจัดประเภทข้ อมูลที่นาํ มาเปรียบเทียบใหม่ตามย่อหน้ าที่ 41 และ 42
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โครงสร้างและเนื้ อหา
ความนํา
47.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ งบเฉพาะกํา ไรขาดทุ น (ถ้ า มี ก ารนํา เสนอ) และงบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนของเจ้ าของ และกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลรายการอื่นๆในงบการเงินดังกล่าวหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 7 (ปรั บ ปรุง 2555) เรื่ อ ง งบกระแสเงิ น สด
ได้ กาํ หนดเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอข้ อมูลกระแสเงินสด

48.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บางครั้งใช้ คาํ ว่า “การเปิ ดเผย” ในความหมายกว้ าง โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลยังได้ มีการกําหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เว้ นแต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆมีข้อกําหนดเฉพาะไว้ เป็ นอย่างอื่น การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอาจจะทําไว้ ใน
งบการเงิน

การระบุชื่องบการเงิน
49.

งบการเงินต้องมีการระบุชื่อไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมู ลอื่นที่นาํ เสนออยู่ในเอกสาร
เผยแพร่ชดุ เดียวกัน

50.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏิบัติกบั งบการเงินเท่านั้น โดยไม่ถือปฏิบัติกบั ข้ อมูลอื่นที่
นําเสนอในรายงานประจําปี เอกสารที่ย่ืนตามข้ อบังคับหรือเอกสารอื่น ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่
ผู้ใช้ งบการเงินต้ องสามารถแยกข้ อมูลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจาก
ข้ อมูลอื่นที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินแต่ไม่ได้ จัดทําขึ้นตามข้ อกําหนดเหล่านั้น

51.

กิจการต้องระบุ ชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ ละส่วน
อย่างชัดเจน และยังต้องแสดงข้อมู ลทุกข้อต่ อไปนี้ อย่างเด่นชัด ซึ่ งจะแสดงซํ้ ากันได้ถา้ การ
แสดงซํ้านั้นทําให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
51.1 ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เป็ นการระบุ และการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อมูลดังกล่าวจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน
51.2 การระบุ ว่ า งบการเงิ น นั้น เป็ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหรื อ เป็ นงบการเงิ น ของ
กลุ่มกิจการ
51.3 วัน ที่ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหรื อ รอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุ ม งบการเงิ น หรื อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
51.4 สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ร ายงานตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21 (ปรับ ปรุ ง
2555) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ และ
51.5 จํ านวนหลักทีใ่ ช้ในการแสดงจํ านวนเงินในงบการเงิน
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52.

ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 51 สามารถปฏิบัติได้ โดยการแสดงหัวเรื่องของหน้ า งบการเงิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หัวเรื่องย่อของสดมภ์ และอย่างอื่นที่คล้ ายคลึงกัน กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจใน
การตั ด สิน ใจว่ า วิธีก ารใดเป็ นวิธีท่ีดีท่ีสุด ที่จ ะนํา เสนอข้ อมู ลดั งกล่ า ว ตัวอย่ า งเช่ น งบการเงิ น
ที่นาํ เสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์มักไม่แสดงข้ อมูลแยกเป็ นแต่ละหน้ า ดังนั้น กิจการจึงต้ องแสดง
รายการต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่รวมอยู่ในงบการเงินสามารถเข้ าใจได้

53.

กิจการมักแสดงจํานวนเงินไว้ เป็ นหลักพันหรื อหลักล้ านตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพื่อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงิ น สามารถเข้ า ใจงบการเงิ น ได้ ดี ข้ ึ น กิ จ การสามารถทํา เช่ น นั้ น ได้ ต ราบใดที่ กิ จ การ
ได้ เปิ ดเผยถึงระดับของการปัดเศษและการปัดเศษดังกล่าวไม่เป็ นการตัดทอนข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลที่ตอ้ งนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
54.

งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการทีแ่ สดงจํ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
54.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
54.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
54.3 สินค้าคงเหลือ
54.4 สินทรัพย์ชีวภาพ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช้))
54.5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
54.6 สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจํ านวนเงินทีแ่ สดงในข้อ 54.1 54.2 และ 54.5)
54.7 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
54.8 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
54.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
54.10 ยอดรวมของสิ น ทรัพ ย์ที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ถื อ ไว้เ พื่อ ขายและสิ น ทรัพ ย์
ที่ ร วมอยู่ ใ นกลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ที่ ย กเลิ ก ซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่อ ขาย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
54.11 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
54.12 ประมาณการหนี้ สิน
54.13 หนี้ สินทางการเงิน (ไม่รวมจํ านวนเงินทีแ่ สดงในข้อ 54.11 และ 54.12)
54.14 หนี้ สิ น และสิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้สํ า หรับ งวดปั จ จุ บ นั ตามที่ กํ า หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง ภาษีเงินได้
54.15 หนี้ สิ นภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี แ ละสิ นทรัพย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง ภาษีเงินได้
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54.16 หนี้ สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่อง สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
54.17 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมทีแ่ สดงในส่วนของเจ้าของ
54.18 ทุนทีอ่ อกจํ าหน่าย และสํารองต่างๆ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
55.

กิจการจะต้องแสดงรายการแต่ ละรายการ หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะ
การเงินเพิม่ เติม ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวช่วยให้เกิดความเข้าใจในฐานะ
การเงินของกิจการ

56.

เมือ่ กิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน กิจการต้องไม่จัดประเภทรายการสินทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์ (หนี้ สิน)หมุนเวียน

57.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดลําดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต่ างๆ
ตามย่ อหน้ า ที่ 54 เป็ นเพี ยงการกํา หนดไว้ อย่ างง่ า ยตามลั กษณะและหน้ า ที่ท่ีมีค วามแตกต่ า ง
เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้
57.1 รายการแต่ ล ะบรรทัด ควรมี ก ารแยกแสดง หากขนาด ลั ก ษณะ หรื อ หน้ า ที่ข องแต่ ล ะ
รายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ ายคลึงกันนั้น มีประโยชน์ต่อความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินของกิจการ และ
57.2 คําอธิบายและการเรี ยงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ ายคลึงกัน
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามลักษณะและรายการของกิจการ เพื่อให้ ข้อมูลที่ช่วยให้ เกิดความ
เข้ าใจในฐานะการเงินของกิจการ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายการข้ างต้ นเพื่อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

58.

การใช้ ดุลยพินิจว่ารายการใดต้ องแยกแสดงเพิ่มเติมให้ พิจารณาโดยถือเกณฑ์ดังนี้
58.1 ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์
58.2 การใช้ งานของสินทรัพย์ภายในกิจการ และ
58.3 จํานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สนิ

59.

การใช้ เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกันสําหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกันเป็ นเครื่องบ่งชี้ให้ เห็นว่าสินทรัพย์
นั้ น มี ลั ก ษณะและหน้ า ที่ต่ า งกัน กิจ การจึ ง ต้ อ งแสดงสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการนั้ น แยกจากกัน
ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์แต่ละประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงในราคาทุนหรือ
ราคาที่ตีใหม่ ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
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ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
60.

กิ จ การต้อ งแยกแสดงสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น เป็ นรายการหมุ น เวี ย นและไม่ ห มุ นเวี ย นในงบ
แสดงฐานะการเงินตามข้อกําหนดของย่อหน้าที่ 66 ถึง 76 เว้นแต่ การแสดงรายการตาม
สภาพคล่องจะมีความน่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องมาก หากกิจการปฏิบตั ิตามข้อยกเว้นนี้
สินทรัพย์และหนี้ สินทั้งหมดจะต้องแสดงตามลําดับของสภาพคล่อง

61.

ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้ สินจะนําเสนอไว้ดว้ ยวิธีใดก็ตาม กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนหรือจ่ ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ า 12 เดือน สําหรับรายการสินทรัพย์และหนี้ สิน
แต่ละบรรทัดซึ่งได้รวมยอดคงเหลือส่วนทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหรือจ่ ายชําระดังนี้
61.1 ไม่เกิน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน และ
61.2 เกินกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน

62.

หากกิจการขายสินค้ าหรือบริการซึ่งมีรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ระบุได้ อย่ างชัดเจน การจัด
ประเภทสินทรั พย์และหนี้ สินออกเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่ หมุนเวียนไว้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินจะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิท่กี ิจการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งออกจากสิน ทรั พ ย์ สุท ธิท่ีกิจ การใช้ ใ นการดํา เนิ น งานระยะยาว การจั ด ประเภท
ในลักษณะนี้ทาํ ให้ สินทรัพย์ท่ีคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานปั จจุ บัน
และหนี้สนิ ที่จะถึงกําหนดชําระภายในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไว้ อย่างเด่นชัด

63.

กิจการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามลําดับสภาพคล่องของ
แต่ ละรายการไม่ ว่าจะเรี ยงจากมากไปหาน้ อยหรื อน้ อยไปหามาก จะให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
เกี่ยวข้ องได้ ดีกว่าการแสดงเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เนื่องจากกิจการดังกล่าวไม่ได้
ขายสินค้ าหรือบริการภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ระบุได้ อย่างชัดเจน

64.

ข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 60 อนุ ญาตให้ กิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนโดยใช้ เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่ หมุนเวียนควบคู่กับ
เกณฑ์การแสดงอื่นตามลําดับสภาพคล่ องก็ได้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
มีความเกี่ยวข้ องมากกว่า

65.

ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ วั น ที่ค าดว่ า กิจ การจะได้ รั บ ชํา ระจากสิน ทรั พ ย์ แ ละจะต้ อ งชํา ระคื น หนี้ สิน เป็ น
ประโยชน์ ในการประเมิ นสภาพคล่ องและความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวันครบกําหนดของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้ สิน ทางการเงิ น สิน ทรั พย์ ท างการเงิน รวมถึง ลู ก หนี้ การค้ า และลู ก หนี้ อื่น และหนี้ สิน
ทางการเงิ น รวมถึ ง เจ้ า หนี้ การค้ า และเจ้ า หนี้ อื่น ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ วั น ที่กิ จ การคาดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน เช่น สินค้ าคงเหลือ หรือวันที่กิจการต้ องชําระหนี้สิน เช่น
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ประมาณการหนี้สนิ ถือเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นจะแสดงเป็ นรายการ
หมุนเวียนหรือรายการไม่ หมุนเวียนก็ตาม ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของมูลค่าของ
สินค้ าคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา
รายงาน

สินทรัพย์หมุนเวียน
66.

กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนเมือ่ สินทรัพย์น้นั เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อ
ใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
66.1 คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ
66.2 ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เบื้ องต้นคือมีไว้เพือ่ ค้า
66.3 คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
หรือ
66.4 สิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ า วเป็ นเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สด (ตามที่ไ ด้นิย ามไว้ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไม่มี
ข้อ จํ า กัด ในการแลกเปลี่ ย นหรื อ การใช้ชํ า ระหนี้ สิ น ภายในระยะเวลาอย่ า งน้อ ย
12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้างต้นให้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
67.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ ใช้ คําว่ า ไม่ หมุ นเวียน ให้ หมายรวมถึง สินทรั พย์มี ตั วตน สินทรั พย์
ไม่ มีตัวตน และสินทรั พย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะที่เป็ นระยะยาว และมิ ได้ มีข้อห้ ามในการใช้
คําอธิบายอื่นหากคําที่เลือกใช้ แทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน

68.

รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ซ้ ือสินทรัพย์มาเพื่อใช้ ใน
การดํ า เนิ น งาน จนกระทั่ ง ได้ รั บ เงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หากไม่ ส ามารถระบุ
รอบระยะเวลาการดําเนิ นงานของกิจการได้ อย่ างชั ดเจนให้ ถือว่ ารอบระยะเวลาการดําเนิ นงาน
มีระยะเวลา 12 เดือน สินทรั พย์หมุ นเวี ยนหมายรวมถึง สิน ทรั พย์ต่ า งๆ (เช่ น สิน ค้ าคงเหลื อ
และลูกหนี้การค้ า) ที่ขาย ใช้ ไป หรือให้ ประโยชน์ภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ
ถึ ง แม้ กิ จ การไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ เ หล่ า นั้ น ภายใน 12 เดื อ นนั บ จาก
รอบระยะเวลารายงานก็ตาม สินทรัพย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ท่ีถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์
เบื้องต้ นเพื่อมีไว้ เพื่อค้ า (ตัวอย่างรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กํา ไรขาดทุ น ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละวั ด มู ล ค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
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หนี้ สินหมุนเวียน
69.

หนี้ สิ น จะจั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น หมุ นเวี ย นเมื่อ หนี้ สิ น นั้น เป็ นไปตามเงื่อ นไขข้อ ใดข้อ หนึ่ง
ต่อไปนี้
69.1 คาดว่าจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ
69.2 ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เบื้ องต้นคือมีไว้เพือ่ ค้า
69.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
69.4 กิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชําระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน (ดู ย่อหน้าที่ 73) หากคู่สญ
ั ญามี
ทางเลื อ กให้จ่ า ยชํ า ระหนี้ โดยการออกตราสารทุ น ระยะเวลาการชํ า ระหนี้ ไม่ มี
ผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ

หนี้ สินที่ไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้างต้นให้จดั ประเภทเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียน
70.

หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เช่ น เจ้ าหนี้การค้ า รายการคงค้ างบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน
และต้ นทุนดําเนินงานอื่น เป็ นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ ในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ กิจการจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน แม้ ว่าจะครบ
กํา หนดชําระเกิน กว่ า 12 เดือ นนั บจากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดํา เนิ น งาน
ตามปกติน้ ีให้ ถือปฏิบัติเหมือนกันกับการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการ สําหรับกรณี
ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ร อบระยะเวลาการดํา เนิ น งานตามปกติ ไ ด้ อย่ า งชั ด เจนให้ ถื อ ว่ า
รอบระยะเวลาการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน

71.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็ นหนี้สินที่การชําระไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติ แต่ มีกาํ หนดชํา ระภายใน 12 เดือ นนั บจากรอบระยะเวลารายงาน หรื อถือ ไว้ โ ดยมี
วัต ถุประสงค์เบื้องต้ น เพื่ อมีไ ว้ เพื่ อค้ า ตัวอย่ า งเช่ น หนี้ สินทางการเงิน บางประเภทที่มีการจั ด
ประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้แ ละวั ด มู ลค่ า เครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนของหนี้สินทางการเงินไม่ หมุนเวียนระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งปี เงินปั นผลค้ างจ่าย ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย และเจ้ าหนี้อ่นื ๆ สําหรับหนี้สนิ ทาง
การเงินซึ่งกิจการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้
ในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไม่ ครบกําหนดชําระภายใน 12
เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานให้ ถือเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ต้องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 74
และ 75

72.

กิจการต้ องจัดประเภทหนี้ สินทางการเงิ นที่จะครบกําหนดชํา ระภายใน 12 เดือนนั บจากรอบ
ระยะเวลารายงานเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน ถึงแม้ ว่าหนี้สนิ นั้นเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อดังต่อไปนี้
72.1 เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สนิ จะมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน และ
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72.2 มีข้อตกลงที่จะชําระหนี้โดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่หรือวางกําหนดเวลาการจ่ายเงิน
ใหม่ให้ เป็ นหนี้สนิ ระยะยาว ซึ่งข้ อตกลงดังกล่าวจัดทําเสร็จสมบูรณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานและก่อนวันที่ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
73.

ภายใต้ เงื่อนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีสทิ ธิในการดําเนินการที่จะชําระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ใหม่ท่มี ีอายุอย่างน้ อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไป
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นต้ องจัดประเภท
เป็ นไม่ หมุ น เวีย นแม้ ว่า ภาระผู กพั น เดิมนั้ น มีก าํ หนดชํา ระภายในระยะเวลาสั้น กว่ า 12 เดือ น
อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่มีสทิ ธิในการดําเนินการที่ชาํ ระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ใหม่
หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ใหม่)
ทั้งนี้โดยไม่พิจารณาความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่
ภาระผูกพันนั้นต้ องจัดประเภทเป็ นหมุนเวียน

74.

หากก่อนหรื อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
ซึ่งเป็ นผลให้ หนี้สนิ นั้นกลายเป็ นหนี้สนิ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม กิจการต้ องจัดประเภทหนี้สนิ นั้น
เป็ นหนี้ สินหมุน เวี ยน แม้ ว่า ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ไ ด้ รับอนุ มัติใ ห้ ออก
งบการเงิน เจ้ าหนี้ตกลงที่จะไม่เรียกคืนหนี้น้ันทั้งที่ได้ มีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ กิจการ
ต้ องจัดประเภทหนี้สินนี้เป็ นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ไม่ มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชําระหนี้ออกไปเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 12 เดือน
นับจากวันที่ดังกล่าว

75.

อย่ างไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผู้ให้ ก้ ูตกลงที่จะผ่อนผันหนี้ให้ เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้ กิจการดําเนินการแก้ ไขการละเมิด
เงื่อนไข ซึ่งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้ ก้ ูจะไม่สามารถเรียกร้ องให้ จ่ายชําระหนี้คืนในทันที
กิจการต้ องจัดประเภทหนี้สนิ นี้เป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

76.

ในส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ที่จั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น หากมี เ หตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง
ดังต่ อไปนี้เกิดขึ้นระหว่ างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
เหตุ ก ารณ์ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เข้ า เงื่ อ นไขที่ไ ม่ ต้ อ งปรั บ ปรุง งบการเงิ น แต่ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
76.1 มีการชําระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ระยะยาวใหม่
76.2 มีการแก้ ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ
76.3 เจ้ าหนี้ผ่อนผันหนี้ให้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้
กิจการดําเนินการแก้ ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

27

ข้อมูลที่ตอ้ งนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
77.

กิจการต้องเปิ ดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของรายการที่นําเสนอในงบการเงิ น โดยจัดประเภทให้เ หมาะสมกับ
การดําเนินงานของกิจการ

78.

รายละเอียดที่แสดงในการจัดประเภทย่ อยขึ้นอยู่ กับข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้ าที่ของจํานวนที่เกี่ยวข้ องนั้น กิจการต้ องใช้ ปัจจัยที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 58 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดประเภทย่อย ซึ่งการเปิ ดเผยรายการแต่ละรายการ
จะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
78.1 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
78.2 ลูกหนี้ ให้ แยกแสดงเป็ นลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ค่าใช้ จ่าย
ล่วงหน้ า และลูกหนี้อ่นื
78.3 สินค้ าคงเหลือ ให้ แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ เช่ น สินค้ าซื้อมาเพื่อขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ
สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็จรูป
78.4 ประมาณการหนี้ สิน ให้ แ ยกแสดงเป็ นประมาณการหนี้ สิน เกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน และประมาณการหนี้สนิ อื่น และ
78.5 ส่วนทุนของเจ้ าของ และสํารองต่างๆ ให้ แยกแสดงเป็ นแต่ละรายการ เช่น ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสํารองต่างๆ
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่อไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
79.1 สําหรับหุน้ ทุนแต่ละประเภท
79.1.1 จํ านวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน
79.1.2 จํ านวนหุน้ ที่ออกจํ าหน่ายและชําระเต็มมูลค่า และจํ านวนหุน้ ที่ออก จํ าหน่าย
แต่ยงั ชําระไม่เต็มมูลค่า
79.1.3 ราคาทีต่ ราไว้ต่อหุน้ หรือเปิ ดเผยว่าหุน้ ไม่มีราคาตราไว้
79.1.4 รายการกระทบยอดของจํ านวนหุน้ ที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเริ่มและ
วันสิ้ นงวด
79.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และข้อจํ ากัดของหุน้ ทุนแต่ละประเภท ซึ่ งรวมถึงข้อจํ ากัด
ในการจ่ ายปั นผลและการจ่ ายคืนทุน
79.1.6 หุน้ ของกิจการทีถ่ อื โดยกิจการหรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมของกิจการ และ
79.1.7 หุ้น ที่ สํ า รองไว้เ พื่อ ออกให้ต ามสิ ท ธิ ห รื อ ตามสัญ ญาการขายหุ้น พร้อ ม
เงือ่ นไขและจํ านวนเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และ
79.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของสํารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้าของ

79.
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80.

กิจการที่ไม่มีหุน้ ทุน เช่ น ห้างหุน้ ส่วน หรือทรัสต์ ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งเทียบเท่ ากับข้อมู ลที่
กําหนดในย่อหน้าที่ 79.1 โดยให้แสดงการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้ นในระหว่างงวดสําหรับแต่ละ
รายการในส่วนของเจ้าของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และข้อจํ ากัด ของส่วนได้เสียของเจ้าของ
แต่ละประเภท

80ก. ถ้ากิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่ของรายการดังต่อไปนี้
80ก.1 เครือ่ งมือทางการเงินทีใ่ ห้สิทธิขายคืนจัดประเภทเป็ นตราสารทุน หรือ
80ก.2 เครื่องมือทางการเงินที่เพิม่ ภาระผูกพันให้แก่กิจการในการที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์
สุทธิ ของกิจการตามสัดส่วนของหุน้ เฉพาะส่ วนที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ จัดประเภท
เป็ นตราสารทุน
โดยจัดประเภทระหว่างหนี้ สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนการ
จัดประเภทรายการใหม่ท้ งั การจัดเข้าและการย้ายออกจากแต่ละประเภท (หนี้ สินทางการเงิน
หรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ) เวลาและเหตุผลการจัดประเภทรายการใหม่น้นั

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
81.

กิจการต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รบั รูใ้ นงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อ
หนึง่ ดังต่อไปนี้
81.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือ
81.2 แยกเป็ นสองงบ คื อ งบที่ แ สดงองค์ป ระกอบกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น (งบเฉพาะกํ า ไร
ขาดทุ น ) และงบที่ ต้ งั ต้น ด้ว ยกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และแสดงองค์ป ระกอบของกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

ข้อมูลที่ตอ้ งนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
82.

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมจํ านวนเงินสําหรับงวด สําหรับ
รายการดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
82.1 รายได้
82.2 ต้นทุนทางการเงิน
82.3 ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมและบริษทั ร่วมค้าทีใ่ ช้วิธีส่วนได้เสีย
82.4 ค่าใช้จ่ายภาษี
82.5 ยอดรวมของ
82.5.1 กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก และ
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82.6
82.7
82.8
82.9

82.5.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รบั รู จ้ ากการวัดมู ลค่ายุติธรรมสุทธิหกั
จากต้นทุนในการขายหรือจากการจํ าหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทีย่ กเลิก
กําไรหรือขาดทุน
องค์ประกอบแต่ ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่จัดประเภทตามลักษณะ
(ซึ่งไม่รวมจํ านวนในข้อ 82.8)
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

83.

กิจการต้องเปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็ นการจัดสรรสําหรับงวด
ดังนี้
83.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ ป็ นของ
83.1.1 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม และ
83.1.2 ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
83.2 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดทีเ่ ป็ นของ
83.2.1 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม และ
83.2.2 ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

84.

กิจการอาจจะแสดงรายการในย่อหน้าที่ 82.1-82.6 และเปิ ดเผยรายการตามย่อหน้าที่ 83.1
ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ดู ย่อหน้าที่ 81)

85.

กิจการต้องแสดงรายการเพิม่ เติม หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบเฉพาะกําไรขาดทุน(ถ้ามีการนําเสนอ) ถ้าการแสดงรายการเหล่านั้นทําให้มีประโยชน์
ต่อความเข้าใจเกีย่ วกับผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ

86.

เนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณ์อ่นื ๆ ของกิจการ มีความแตกต่าง
ในเรื่องของความถี่ ความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดผลกําไรหรือขาดทุน และความสามารถคาดการณ์ได้
การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลการดํา เนิ นงานทางการเงิน จะช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บ
การเงินเกิดความเข้ าใจผลการดําเนินงานทางการเงินที่เกิดขึ้นและยังช่วยในการคาดหมายผลการ
ดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการต้ องมีการแสดงรายการแต่ละบรรทัดเพิ่มเติม
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ) และการแก้ ไขคําอธิบาย
ที่ใช้ และจัดเรียงลําดับรายการใหม่ หากการกระทําดังกล่าวจําเป็ นต่อการอธิบายองค์ประกอบของ
ผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยปัจจัยที่นาํ มาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสําคัญ ลักษณะ และ
หน้ าที่ของแต่ ละรายการของรายได้ และค่ าใช้ จ่าย ตัวอย่ างเช่ น สถาบันการเงินอาจมีการแก้ ไข
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คําอธิบายเพื่อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ รายการรายได้
และค่าใช้ จ่ายจะนํามาหักกลบกันไม่ได้ ยกเว้ นจะเข้ าตามเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 32
87.

กิจการต้องไม่แสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็ นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ หรื อ ในงบเฉพาะกํ า ไรขาดทุ น (ถ้า มี ก ารนํ า เสนอ) หรื อ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
88.

กิจการต้องรับรูร้ ายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการสําหรับงวดในกําไรหรือขาดทุนเว้นแต่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดหรืออนุญาตไว้เป็ นอย่างอื่น

89. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับระบุสถานการณ์ท่กี จิ การสามารถรับรู้รายการนอกกําไร
หรือขาดทุนในงวดปั จจุ บัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้ อผิดพลาด ระบุสถานการณ์ 2 สถานการณ์ คือ
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ อื่น ๆ กํา หนดหรื อ อนุ ญ าตให้ อ งค์ ป ระกอบของกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ที่
เข้ าเกณฑ์ตามคํานิยามของรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในแม่บทการบัญชีแยกออกจากกําไรหรือขาดทุน
(ดูย่อหน้ าที่ 7)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
90.

กิ จการต้องเปิ ดเผยจํ านวนของภาษี เงิ นได้ที่ เกี่ยวกับแต่ ละองค์ประกอบของกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

91.

กิจการอาจแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
91.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีท่เี กี่ยวข้ อง
91.2 แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีท่เี กี่ยวข้ อง พร้ อมแสดงยอดที่เป็ นยอดรวมภาษีเงิน
ได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับองค์ประกอบนั้น

92.

กิจการต้องเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

93.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ระบุว่าเมื่อใดจํานวนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะจั ด ประเภทใหม่ เ ข้ า ไปไว้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และการจั ด ประเภทดัง กล่ า วจะทํา ได้ หรื อไม่
การจัดประเภทดังกล่ าวได้ ถูกอ้ างอิงไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ว่าเป็ นการปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม่ โดยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ รวมถึงองค์ประกอบของกําไร
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ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น ในงวดที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ก ารจั ด ประเภทใหม่ เ ข้ า ไปในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ตัวอย่างเช่ น กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ ในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซึ่งจํานวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็ นกําไรที่ยังไม่
เกิด ขึ้น ในงวดปั จ จุ บั น หรื องวดก่ อน โดยกํา ไรที่ยัง ไม่ เกิด ขึ้น นั้ น ต้ องหั กออกจากกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่กาํ ไรที่เกิดขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้ าไปในกําไรหรือขาดทุน เพื่อหลีกเลี่ยง
การรวมรายการดังกล่าวซํา้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
94.

กิจการอาจแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ในการแสดงการปรั บ ปรุง การจั ด ประเภทรายการใหม่ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน กิจการต้ องแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหลังจากการ
ปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ท่เี กี่ยวข้ อง

95.

ตัวอย่ างการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ เช่ น การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ท่ี
เกิดขึ้นจากการขายหน่วยงานต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)) ที่เกิดจากการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และเมื่อมีรายการคาดการณ์ท่ีมีการป้ องกันความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 100 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้
และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด)

96.

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ไม่ได้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ท่รี ับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือผล
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงานที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 93ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน องค์ ประกอบเหล่ า นี้จะรั บรู้ในกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ อื่นและไม่ จัด
ประเภทใหม่ ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดต่ อมา การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์อาจโอนเข้ ากําไรสะสมในงวดต่ อมา เมื่อกิจการใช้ สินทรัพย์หรือตัดสินทรั พย์ออกจาก
บัญชี (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) กําไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้ องรายงานในกําไรสะสมในงวดที่มีการรับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์
พนักงาน)
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ข้อมูลที่ตอ้ งนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
97.

สําหรับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะและจํ านวน
แยกสําหรับแต่ละรายการ

98.

สถานการณ์ท่ที าํ ให้ กจิ การต้ องมีการเปิ ดเผยรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถึง
98.1 การลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับ หรือการลดมูลค่ าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ให้ เป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลค่าดังกล่าว
98.2 การปรับโครงสร้ างกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สนิ ที่ได้ ต้ัง
ไว้ สาํ หรับต้ นทุนในการปรับโครงสร้ างดังกล่าว
98.3 การจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
98.4 การจําหน่ายเงินลงทุน
98.5 การดําเนินงานที่ยกเลิก
98.6 การยุติของคดีทางกฎหมาย และ
98.7 การกลับรายการประมาณการหนี้สนิ

99.

กิจการต้องนําเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่รบั รู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนโดยใช้การจัดประเภท
ตามลักษณะหรือตามหน้าที่ของค่ าใช้จ่ายภายในกิจการที่ให้ขอ้ มู ลที่เชื่อถือได้และมีความ
เกีย่ วข้องมากกว่า

100. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กิจการนําเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้ าที่ 99 ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในงบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ)
101. กิจการจัดประเภทย่อยค่าใช้ จ่ายเพื่อเน้ นให้ เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของผลการดําเนินงานทาง
การเงินซึ่งอาจแตกต่างกันในด้ านความถี่ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกําไร
หรือขาดทุน รายละเอียดดังกล่าวกิจการเลือกนําเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะหรือตาม
หน้ าที่กไ็ ด้
102. รูปแบบแรกของการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายคือ วิธีลักษณะค่ าใช้ จ่าย กิจการต้ องรวมค่ าใช้ จ่ายตาม
ลักษณะของค่ าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน (ตัวอย่ างเช่ น ค่ าเสื่อมราคา ค่ าซื้อวัตถุดิบ ค่ าขนส่ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน และค่าโฆษณา) โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างหน่วยงานภายในกิจการ
การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามวิธนี ้ ีอาจง่ายต่อการปฏิบัติ เนื่องจากไม่จาํ เป็ นต้ องปันส่วนค่าใช้ จ่ายตาม
หน้ าที่ของค่าใช้ จ่ายนั้น ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่าใช้ จ่ายเป็ นดังนี้
รายได้
X
รายได้ อ่นื
X
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
X
วัตถุดิบและวัตถุส้ นิ เปลืองที่ใช้ ไป
X
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ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษี

X
X
X
(X)
X

103. รูปแบบที่สองของการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายคือ วิธหี น้ าที่ค่าใช้ จ่าย หรือ วิธตี ้ นทุนขาย และจัดประเภท
ค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของค่าใช้ จ่ายเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนของกิจกรรมการ
กระจายสินค้ าหรือกิจกรรมการบริหาร ตามวิธีน้ ีกิจการต้ องเปิ ดเผยต้ นทุนขายแยกจากค่าใช้ จ่าย
อื่นเป็ นอย่ างน้ อย การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามวิธีน้ ีให้ ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องแก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน
มากกว่าการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ แต่การปันส่วนต้ นทุนแก่หน่วยงานต่างๆ อาจต้ อง
อาศัยการปั นส่วนที่ไม่ มีหลักเกณฑ์แน่ นอนและใช้ ดุลยพิ นิจอย่ างมาก ตัวอย่ างการจัดประเภท
ค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่เป็ นดังนี้

รายได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ อ่นื
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
กําไรก่อนภาษี

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
X

104. กิจการที่แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมู ลเพิม่ เติมเกี่ยวกับลักษณะของค่าใช้จ่าย
ซึ่งรวมถึงค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่าย และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
105. การเลือกระหว่างวิธหี น้ าที่ค่าใช้ จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้ จ่ายขึ้นอยู่กบั ปัจจัยในอดีตและปั จจัยของ
อุต สาหกรรมรวมทั้งลั ก ษณะของกิจ การ ทั้งสองวิ ธีช้ ี ให้ เห็น ว่ า ต้ น ทุ น เหล่ า นั้ น อาจผัน แปรกับ
ปริ มาณ การขายหรือการผลิตโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของกิจการ เนื่องจากการนําเสนอแต่ ละวิธี
มีข้อดีสาํ หรับประเภทของกิจการที่แตกต่างกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให้ ฝ่ายบริหาร
เลือกการนําเสนอที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องมากกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ค่าใช้ จ่าย มีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทค่าใช้ จ่าย
ตามหน้ าที่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ ตามย่อหน้ าที่ 104
คําว่ า “ผลประโยชน์ของพนั กงาน” มีความหมายเดียวกับคํานิยามที่ใช้ ในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
ข้อมูลที่ตอ้ งนําเสนอในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
106. กิจการต้องนําเสนองบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10
ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
106.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด ซึ่ งแสดงจํ านวนรวมที่จัดสรรให้แก่ ส่วนของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมแยกออกจากกัน
106.2 สําหรับแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชี
มาปรับปรุ ง ย้อ นหลังหรื อแก้ไ ขงบการเงิ นย้อนหลัง ตามข้อกํ า หนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด และ
106.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
106.4 สํา หรับ องค์ป ระกอบแต่ ล ะรายการของส่ ว นของเจ้าของ การกระทบยอดระหว่ า ง
ยอดยกมา ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด ให้เปิ ดเผยการเปลีย่ นแปลงซึ่งเป็ นผลจาก
106.4.1 กําไรหรือขาดทุน
106.4.2 แต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
106.4.3 รายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของในฐานะที่เป็ นเจ้าของ ซึ่ งแสดงเงินทุนที่ได้รบั
จากผู เ้ ป็ นเจ้ า ของและการจั ด สรรส่ ว นทุ น ให้ผู เ้ ป็ นเจ้ า ของและการ
เปลี่ ย นแปลงในส่ ว นได้เ สี ย ของความเป็ นเจ้ า ของในบริ ษ ัท ย่ อ ย
ทีไ่ ม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม
ข้อมูลทีต่ อ้ งนําเสนอในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
106ก สําหรับแต่ละรายการของส่วนของเจ้าของ กิจการต้องแสดงการวิเคราะห์กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็ นรายการในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 106.4.2)
107. กิจการต้องแสดงจํ านวนเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของในระหว่างงวดในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งแสดงจํ านวน
เงินปั นผลต่อหุน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
108. ในย่อหน้ าที่ 106 องค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของรวมถึงแต่ละประเภทของการจัดสรรส่วนของ
เจ้ าของ ยอดสะสมของแต่ละประเภทของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกําไรสะสม
109. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของของกิจการระหว่างวันเริ่มงวดที่รายงานกับวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานสะท้ อนให้ เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกิจการในระหว่างงวด และต้ นทุน
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ของรายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับรายการดังกล่ าว การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในส่วนของเจ้ าของ
ในระหว่ างงวดที่เป็ นตัวแทนของจํานวนรวมของรายได้ และค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ รวมถึงผลกําไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหว่างงวด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการการเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
ผลมาจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ (เช่ น การลงทุนเพิ่ม การซื้อคืนหุ้นทุน
ของกิจการ และการจ่ายปันผล)
110. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี และข้ อผิด พลาด กํา หนดให้ การปรั บ ปรุงย้ อนหลั งเป็ นผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ด้ วยวิธีปรับย้ อนหลังหากทําได้ ในทางปฏิบัติ ยกเว้ นในกรณีท่ี
ประมาณการหนี้สนิ ในช่วงเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกําหนดให้ ใช้
วิธีอ่ นื มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ยังได้ กาํ หนดให้ การแก้ ไขงบการเงินเพื่อ
แก้ ไขข้ อผิดพลาด ทําการปรับย้ อนหลัง หากทําได้ ในทางปฏิบัติ โดยการปรับปรุงย้ อนหลังและการ
ปรั บ งบการเงิ น ย้ อนหลั ง ไม่ ถื อเป็ นการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของเจ้ า ของ แต่ เป็ นการปรั บ ปรุง
ยอดยกมาของกําไรสะสม ยกเว้ นว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ จะกําหนดให้ เป็ น
การปรับปรุงย้ อนหลังขององค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้ าของ ย่อหน้ าที่ 106.2 กําหนดให้ กจิ การ
เปิ ดเผยการปรั บ ปรุ ง รวมของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของส่ ว นของเจ้ า ของซึ่ ง เป็ นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว นของเจ้ า ของ โดยกิจ การต้ อ งเปิ ดเผยยอดปรั บ ปรุงข้ า งต้ น สํา หรั บ แต่ ล ะงวดของงวดก่ อ น
และต้ นงวด

งบกระแสเงินสด
111. ข้ อมูลกระแสเงินสดช่วยให้ เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสด
และรายการเทียบเท่า เงินสดและความต้ องการใช้ กระแสเงินสดของกิจการแก่ ผ้ ู ใ ช้ งบการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง งบกระแสเงิ น สด กํา หนดข้ อ บั ง คั บ
ในการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้าง
112. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้อง
112.1 แสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เกณฑ์ก ารจั ด ทํ า งบการเงิ น และนโยบายการบัญ ชี เ ฉพาะ
ทีก่ ิจการใช้ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 117 ถึง 124
112.2 เปิ ดเผยข้อมู ลที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ไม่ได้นําเสนอไว้ที่ใด
ในงบการเงิน และ
112.3 ให้ขอ้ มู ลอื่นเพิม่ เติมที่ไม่ได้นาํ เสนอไว้ที่ใดในงบการเงิน แต่เป็ นข้อมูลที่เกีย่ วข้องต่อ
การทําความเข้าใจงบการเงินเหล่านั้น
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113. กิจการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เป็ นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้ใ นทางปฏิบ ตั ิ โดยแต่ล ะรายการที ่ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ามีการนําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการต้องมีการอ้างอิงถึงข้อมู ลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
114. โดยปกติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินเข้ าใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการเองกับงบการเงินของกิจการอื่นได้
114.1 ข้ อความที่ระบุว่างบการเงินได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 16)
114.2 สรุปนโยบายการบัญชีสาํ คัญที่กจิ การใช้ (ดูย่อหน้ าที่ 117)
114.3 ข้ อมูลประกอบแต่ ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และ
งบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลําดับตามงบการเงินและตามลําดับของแต่ ละรายการที่
นําเสนอในงบการเงินนั้น และ
114.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
114.4.1 หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น)
และภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งยังไม่ได้ รับรู้
114.4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงิน เช่ น วัตถุประสงค์และนโยบาย
การบริ หารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
115. ในบางสถานการณ์ กิจการอาจมีความจําเป็ นหรือตั้งใจที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงลําดับการแสดงข้ อมูล
ของรายการเฉพาะที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน กับข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา
ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน แม้ ว่าการเปิ ดเผยที่มีก่อนหน้ านี้จะเกี่ยวข้ องกับงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ) และเกี่ยวข้ องกับงบแสดงฐานะ
การเงินล่าสุด แต่อย่างไรก็ตาม กิจการยังต้ องคงหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้ ตามโครงสร้ างที่มี
ระบบให้ มากที่สดุ เท่าที่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ
116. กิจการอาจแสดงหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ใ ห้ ข้อมู ลเกี่ยวกับ เกณฑ์การจัด ทํางบการเงิน
และนโยบายการบัญชีเฉพาะที่กจิ การเลือกใช้ แยกไว้ เป็ นอีกส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี
117. กิจการต้องเปิ ดเผยทุกเรือ่ งต่อไปนี้ ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ ําคัญ
117.1 เกณฑ์ (มูลฐาน) การวัดมูลค่าทีใ่ ช้จดั ทํางบการเงิน และ
117.2 นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่กิจการเลือกใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจได้ในงบการเงิน
ของกิจการ
118. เกณฑ์หรือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้ จัดทํางบการเงิน (ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนเดิม
ราคาทุนปั จจุ บัน มูลค่ าสุทธิท่จี ะได้ รับ มูลค่ ายุติธรรม หรือมูลค่ าที่คาดว่าจะได้ รับคืน) เป็ นส่วน
สํา คั ญ ที่กิ จ การต้ อ งบอกผู้ ใ ช้ งบการเงิ น เพราะเกณฑ์ ดั ง กล่ า วที่ กิ จ การใช้ จั ด ทํา งบการเงิ น
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น ถ้ ากิจการใช้ เกณฑ์
การวัดมูลค่ าในงบการเงินมากกว่ าหนึ่งเกณฑ์ ตัวอย่ างเช่ น กรณีท่ีสินทรั พย์บางประเภทมีการ
ตีราคาใหม่ กิจการต้ องเปิ ดเผยให้ เห็นว่าสินทรัพย์และหนี้สินประเภทใดที่นาํ เกณฑ์การวัดมูลค่า
แต่ละเกณฑ์มาใช้
119. ในการตัดสินใจว่ ากิจการต้ องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบ้ างนั้น ฝ่ ายบริ หารของกิจการ
ต้ องพิจารณาว่าการเปิ ดเผยนั้นจะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจว่ารายการบัญชี เหตุการณ์อ่นื ๆ และ
สภาพการณ์ ได้ สะท้ อนให้ เห็นไว้ ในผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงานอย่างไร
การเปิ ดเผยให้ ทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้ จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้ งบการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากนโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้ น้ันเลือกจากทางเลือกหลายทางที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้ ารับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้ าที่มีการควบคุม
ร่วมกันด้ วยวิธีรวมตามสัดส่วนหรือด้ วยวิธีส่วนได้ เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า) มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีข้อกําหนด
พิเศษที่กาํ หนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือก
โดยผู้บริหารระหว่ างนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่ างกันที่มาตรฐานการบัญชีอนุ ญาต ตัวอย่ างเช่ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดการ
เปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
120. แต่ ล ะกิจ การต้ อ งพิ จ ารณาเปิ ดเผยลั ก ษณะการดํา เนิ น งานและนโยบายที่ใ ช้ ซึ่ ง เป็ นสิ่ง ที่ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินคาดหวังว่าจะได้ ทราบตามประเภทของธุรกิจนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีกจิ การที่ต้องเสียภาษี
เงินได้ ผู้ใช้ งบการเงินคาดหวังจะได้ ทราบนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ
สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท่ีเ กี่ย วข้ อ ง หรื อ กิจ การที่มี ก ารดํา เนิ น งานใน
ต่างประเทศหรือมีรายการเป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีนัยสําคัญ ผู้ใช้ งบการเงินย่อมคาดหวังจะได้
ทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
121. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการ แม้ ว่าจํานวนเงิน
ของรายการที่แสดงในงวดปั จจุบันและงวดก่อนๆ จะไม่มีสาระสําคัญก็ตาม การเปิ ดเผยนโยบาย
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การบัญชีท่สี าํ คัญแต่ละเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไว้ แต่กจิ การได้ เลือก
และนํานโยบายการบัญชีไปใช้ ตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้ อ ผิ ด พลาด เป็ นการ
เหมาะสม
122. กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยไว้ใ นหัว ข้อ สรุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่สํ า คัญ หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น อื่ น เกี่ย วกับ การใช้ดุ ล ยพินิจ ของฝ่ ายบริ ห ารซึ่ ง แตกต่ า งไปจากประมาณการที่
เกีย่ วข้อง (ดู ย่อหน้าที่ 125) ทีผ่ ูบ้ ริหารจัดทําขึ้ นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิ บตั ิและมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํ านวนเงินของรายการที่รบั รู ใ้ น
งบการเงิน
123. ในกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญ ชีของกิจการ ฝ่ ายบริ หารของกิจการต้ องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ หลายอย่ า งที่แ ตกต่ า งจากประมาณการที่เ กี่ย วข้ อ ง ซึ่ ง สามารถมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อจํานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน (นอกเหนือจากการใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการ
ทางบัญชี) ตัวอย่างของการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารได้ แก่
123.1 สินทรัพย์ทางการเงินเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดหรือไม่
123.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าโอนไปให้ แก่กจิ การอื่นเมื่อใด
123.3 โดยเนื้อหาของรายการแล้ ว การขายสินค้ าบางรายการถือเป็ นข้ อตกลงทางการเงินซึ่งไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ จากการขายหรือไม่
123.4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่ างกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทาํ ให้ กิจการสามารถควบคุม
กิจการเฉพาะกิจนั้นได้ หรือไม่
124. การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 122 เป็ นข้ อ กํา หนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยเหตุผลที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งที่มีสทิ ธิ
ออกเสี ย งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มรวมกั น มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40
(ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น กํา หนดว่ า ในกรณี ท่ีก ารจั ด ประเภท
อสังหาริมทรัพย์จัดทําได้ ยาก กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ท่กี ิจการพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ ในการแยก
ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีไว้ ใช้ งานออกจากสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายตามปกติธุรกิจ

แหล่งข้อมูลสําคัญเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
125. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับข้อสมมติทีใ่ ช้เกีย่ วกับอนาคตและแหล่งที่มาที่สําคัญอื่นของ
ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่ า งมี น ยั สํ า คัญ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ต อ้ งมี ก ารปรับ ปรุ ง ที่ มี ส าระสํ า คัญ ในมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
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สินทรัพย์และหนี้ สินภายในปี บัญชี ถดั ไป ซึ่ งในกรณีดงั กล่าวนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงรายละเอียดทุกข้อ ดังนี้
125.1 ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้ สิน
125.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
126. ในการกําหนดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ บางประเภท กิจการต้ องใช้ การประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่ นอนในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์และหนี้สินเหล่ านั้น ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่ า งเช่ น กรณีท่ีไ ม่ มีราคาตลาดที่อ้า งอิง ได้ เพื่ อ ใช้ ใ นการวัด มูลค่ า
ประมาณการที่เกี่ยวข้ องกับอนาคตเป็ นสิ่งจําเป็ นในการวัดมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้ าสมัยของเทคโนโลยีท่มี ีต่อสินค้ าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินซึ่งผลของคดีความในอนาคตเป็ นผลจากคดีความที่ยังไม่ยุติในปั จจุ บัน และ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาว เช่ น หนี้สินเงินบํานาญ การประมาณเหล่ านี้จะต้ อง
อาศั ย ข้ อ สมมติ ต่ า งๆเกี่ย วกับ การปรั บ ปรุง ค่ า ความเสี่ย งของกระแสเงิ น สดหรื อ อัต ราคิ ด ลด
การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านราคาในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อต้ นทุนอื่น
127. ข้ อสมมติและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการอื่นที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 125 เป็ น
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณการซึ่งต้ องใช้ ความเห็นของฝ่ ายบริหารที่ได้ มาอย่างยากลําบาก
ที่สดุ ใช้ ความเห็นส่วนตนมากที่สดุ หรือมีความซับซ้ อนที่สดุ ยิ่งจํานวนของตัวแปรและข้ อสมมติท่ี
มีผลกระทบต่อการแก้ ไขในอนาคตที่เป็ นไปได้ ของความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเท่าใด การใช้ ดุลย
พินิจของผู้บริหารจะยิ่งต้ องใช้ จิตสํานึกมากขึ้นและซับซ้ อนขึ้นเท่านั้น ซึ่งมักทําให้ โอกาสที่จะเกิด
การปรับปรุงอย่างมีสาระสําคัญตามมาต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ มีมากยิ่งขึ้นด้ วย
128. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยตามย่ อหน้ าที่ 125 ไม่ ได้ กาํ หนดไว้ สาํ หรั บสินทรั พย์และหนี้ สินที่มีความเสี่ยง
ที่มี นั ย สํา คั ญ ที่มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ ในปี บั ญ ชี ถั ด ไป
หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นถูกวัดมูลค่าโดยพิจารณาจากมูลค่า
ยุ ติธรรมที่ได้ มาจากราคาตลาดที่สาํ รวจมาในระยะเวลาไม่ นาน มูลค่ ายุ ติธรรมดังกล่ าวอาจจะ
เปลี่ยนแปลงอย่ างมีสาระสําคัญในปี บัญชีถัดไป แต่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไม่ ได้ เกิดขึ้นจาก
ข้ อสมมติหรือที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
129. ข้ อ มู ล ที่ต้ อ งเปิ ดเผยตามย่ อ หน้ า ที่ 125 ต้ อ งนํา เสนอในลั ก ษณะที่จ ะช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น มี
ความเข้ าใจถึงการใช้ ดุลยพิ นิจของผู้ บริ หารเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความไม่ แน่ นอนของ
ประมาณการที่ใ ช้ ลั ก ษณะและระดับ ของข้ อมู ลที่ใ ห้ จ ะแตกต่ า งกัน ตามลั ก ษณะของข้ อ สมมติ
และสถานการณ์อ่นื ๆ ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างประเภทของการเปิ ดเผยที่กจิ การจัดทํา
129.1 ลักษณะของข้ อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่น
129.2 ความอ่ อ นไหวของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ต่ อวิ ธีก าร ข้ อ สมมติ และประมาณการที่ใ ช้ ใ นการ
คํานวณ รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวนั้น
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129.3 การคลี่คลายที่คาดไว้ ของความไม่แน่ นอนและช่ วงของผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ อย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ได้ รับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป
129.4 คําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติท่ใี ช้ ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
หากความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่
130. ในการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามย่ อหน้ าที่ 125 มาตรฐานฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการพยากรณ์ต่างๆ
131. ในกรณีท่ไี ม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะเปิ ดเผยระดับของผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของข้ อสมมติ
และที่มาของความไม่ แน่ นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยว่ามีความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ ความรู้เท่าที่มีอยู่ว่าผลลัพธ์ท่จี ะเกิดขึ้นจริงใน
ปี บัญชีหน้ ามีความแตกต่างจากข้ อสมมติท่ใี ช้ ซึ่งสามารถกําหนดการปรับปรุงอย่างมีสาระสําคัญ
ต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกกระทบ และไม่ว่าในกรณีใด กิจการต้ องเปิ ดเผย
ลักษณะและมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสินทรั พย์หรื อหนี้สินเฉพาะ (หรื อประเภทของสินทรั พย์หรื อ
หนี้สนิ ) ที่กระทบโดยข้ อสมมติท่กี จิ การใช้
132. ข้ อมู ลที่ต้ องเปิ ดเผยตามย่ อหน้ า ที่ 122 เกี่ยวกับ การใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจั ด ทํา ขึ้น ตาม
กระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติไม่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของที่มาของประมาณการความไม่แน่นอนตามย่อหน้ าที่ 125
133. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อสมมติบางประการที่ได้ กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 125 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้ น และสิน ทรั พย์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น กํา หนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อ สมมติ ท่ีส าํ คั ญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อประเภทของประมาณการหนี้สินภายใต้ สถานการณ์
เฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อสมมติท่สี าํ คัญที่กิจการใช้ ในการประมาณ
การมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดให้
กิจการเปิ ดเผยข้ อสมมติฐานที่สาํ คัญที่กจิ การใช้ ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ที่แสดงด้ วยมูลค่ าที่ตีใหม่ เมื่อกิจการใช้ วิธีวัดมูลค่ ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม

ส่วนทุน
134. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการจัดการส่วนทุนของกิจการ
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135. เพื่อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 134 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
135.1 ข้ อมูลเชิงคุ ณภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของ
กิจการ ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
135.1.1 คําอธิบายสิ่งที่กจิ การจัดการเป็ นส่วนทุน
135.1.2 เมื่อกิจการต้ องปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดจากภายนอกกิจการในเรื่องเกี่ยวกับ
ส่วนทุน กิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะของข้ อกําหนดนั้น และข้ อกําหนดนั้นได้
รวมเข้ าเป็ นการจัดการส่วนทุนอย่างไร
135.1.3 กิจการได้ บรรลุวัตถุประสงค์สาํ หรับการจัดการส่วนทุนอย่างไร
135.2 ข้ อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งที่กจิ การจัดการเป็ นส่วนทุน กิจการบางแห่งถือว่าหนี้สนิ
ทางการเงินบางอย่ าง (ตัวอย่ างเช่ น หุ้ นกู้ด้อยสิทธิบางประเภท) เป็ นส่วนหนึ่งของทุน
กิจ การบางแห่ ง ถื อ ว่ า ส่ ว นของทุ น ไม่ ร วมส่ ว นประกอบบางอย่ า งของส่ ว นของเจ้ า ของ
(ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เกิดจากการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
135.3 การเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อนของรายการตามย่อหน้ าที่ 135.1 และ 135.2
135.4 ข้ อเท็จจริงว่ากิจการได้ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ
หรือไม่ในระหว่างงวด
135.5 เมื่อกิจการมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดนั้น
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเหล่านี้เป็ นข้ อมูลที่รายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูงทราบเป็ นการภายใน
136. กิจการอาจจัดการส่วนทุนได้ หลายแนวทางและการจัดการนั้นขึ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดเกี่ยวกับส่วนทุน
ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กิจการในกลุ่มเดียวกันอาจรวมกิจการที่ดาํ เนินกิจกรรมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยและกิจกรรมการประกอบธุรกิจธนาคาร และกิจการที่อาจมีการดําเนินธุรกิจอยู่ใน
เขตการปกครองหลายเขต เมื่อการเปิ ดเผยโดยรวมถึงข้ อกําหนดเกี่ยวกับส่วนทุนและการจัดการ
ส่วนทุนในลักษณะรวมไม่สามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์หรือเป็ นการบิดเบือนความเข้ าใจของ
ผู้ใช้ งบการเงินเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อกําหนดเกี่ยวกับส่วนทุนแยก
ต่างหากสําหรับแต่ละข้ อกําหนดเกี่ยวกับส่วนทุนที่กจิ การต้ องถือปฏิบัติ

เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนที่จดั ประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
136ก. สําหรับเครือ่ งมือทางการเงินทีใ่ ห้สิทธิขายคืนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นตราสารทุน กิจการต้องเปิ ดเผย
(ถ้าไม่ได้เปิ ดเผยไว้ทีอ่ ื่นใด)ดังนี้
136ก.1 สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่ วกับจํ านวนทีถ่ ูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
136ก.2 วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการสําหรับการจัดการภาระผูกพันในการซื้ อคืน
หรือ ไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินเมื่อถู กกําหนดให้ทําโดยผูถ้ ือเครื่องมือ รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงจากงวดก่อนหน้านี้ ด้วย
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136ก.3 กระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือซื้ อคืนเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทนั้นๆ
136ก.4 ข้อมู ลที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดที่มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพื่อการไถ่ถอนหรือ
ซื้ อคืนเครือ่ งมือทางการเงินกําหนดไว้อย่างไร

การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
137. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
137.1 จํ านวนเงิ นปั นผลที่กิ จการเสนอหรื อประกาศจ่ ายก่ อ นวันอนุ มตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ น
ซึ่งในงวดนี้ กิจการยังไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นรายการจัดสรรส่วนทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุน พร้อมทั้ง
จํ านวนเงินปั นผลต่อหุน้ และ
137.2 จํ านวนเงินปั นผลของหุน้ บุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน
138. กิจการต้องเปิ ดเผยเรือ่ งต่อไปนี้ หากยังมิได้เปิ ดเผยไว้ทีใ่ ดในข้อมูลเผยแพร่พร้อมกับงบการเงิน
138.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
และที่อยู่ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุ รกิจหากแตกต่ างไป
จากทีอ่ ยู่จดทะเบียน)
138.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
138.3 ชื่อของบริษทั ใหญ่ และชื่อของบริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุดของกลุ่มบริษทั
138.4 กิจการทีม่ ีอายุจํากัด ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของกิจการ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
139. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บนี้ไ ปถือปฏิบัติสาํ หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มก่อนวัน ที่ 1 มกราคม
2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
139ก. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139ข. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139ค. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139ง. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
139จ. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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139ฉ. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
140. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน

แนวทางปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบตั ิใช้ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีแต่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 1

ตัวอย่างโครงสร้างของงบการเงิน
แนวทางปฏิบัติ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดองค์ประกอบของงบการเงินและข้ อกําหนดขั้นตํ่าใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ มาตรฐานฉบับนี้ยังได้ อธิบายรายการอื่นๆ ที่อาจนําเสนอ
ในงบการเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ งหรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แนวทางปฏิบัติ น้ ี ให้
ตัวอย่ างที่ง่ายตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพื่อนําเสนองบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ กิจการ
ต้ องเปลี่ ยนลําดับของการนําเสนอ หั วข้ อของงบการเงินและคํา อธิบายที่ใช้ ในแต่ ละ
รายการตามความจําเป็ นเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ
แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางปฏิบัติน้ ีแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ แนวทางปฏิบัติ 3-6 ให้ ตัวอย่างการนําเสนอ
งบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 7-9 ให้ ตัวอย่ างการกําหนดการปรั บปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ สาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
ส่วนแนวทางปฏิบัติ 10-11 ให้ ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนทุน
แนวทางปฏิบัติ 3 ตั ว อย่ า งงบแสดงฐานะการเงิ น แสดงหนึ่ ง ในวิ ธีท่ีกิจ การอาจใช้ แ สดงงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการแยกระหว่างรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน รูปแบบอื่นๆอาจแสดง
ความแตกต่างดังกล่าวได้ อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
แนวทางปฏิบัติ 4 ในตัว อย่ า งที่แ สดงจะใช้ คํา ว่ า “กํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ” เพื่ อแสดงถึงยอดรวมของ
องค์ประกอบทั้งหมดของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงกําไรหรือขาดทุน และใช้ คาํ ว่ า
“กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” เพื่อแสดงถึงรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่รวมอยู่ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ แต่ไม่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ ใช้
คําดังกล่าวในงบการเงิน
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แนวทางปฏิบัติ 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวนสองงบนํามาแสดงเป็ นตัวอย่างเพื่อแสดงถึงทางเลือกใน
การนําเสนอรายได้ และค่าใช้ จ่ายในงบเดียวหรือสองงบ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบเดียว
เป็ นการแสดงตัวอย่างของการจัดประเภทของรายได้ และค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
ตามหน้ าที่ งบเฉพาะกิจการ (ในตัวอย่างนี้คืองบกําไรขาดทุน) แสดงตัวอย่างของการจัด
ประเภทของรายได้ และค่าใช้ จ่ายในกําไรตามลักษณะ
แนวทางปฏิบัติ 6 ตัวอย่างที่ให้ ท้งั หมดนั้นไม่ได้ มีความตั้งใจที่จะให้ แสดงตัวอย่ างทั้งหมดตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อเป็ นองค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
ซึ่งรวมถึงงบกระแสเงินสด สรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ และข้ อมูลอธิบายอื่น

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างแสดงการนําเสนองบการเงิน
ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
25X2
25X1
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
312,400
322,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้ า
91,600
110,800
สินค้ าคงเหลือ
135,230
132,500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
25,650
12,540
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
564,880
578.740
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
142,500
156,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
100,150
110,700
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
350,700
360,020
ค่าความนิยม
80,800
91,200
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
227,470
227,470
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
945,460
901,620
รวมสินทรัพย์
1,466,500
1,524,200
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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หมายเหตุ
หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่นื
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สนิ ระยะสั้น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

หน่วย : พันบาท
25X2
25X1

115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100

187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420

120,000
28,800
28,850
177,650
492,750

160,000
26,040
52,240
238,280
692,700

650,000
243,500
10,200
903,700
70,050
973,750
1,466,500

600,000
161,700
21,200
782,900
48,600
831,500
1,524,200

ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษัท กขค - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(กรณีเรียงลําดับตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555))
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
25X2
25X1
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
350,700
360,020
ค่าความนิยม
80,800
91,200
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
227,470
227,470
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
100,150
110,700
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
142,500
156,000
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รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

901,620

945,460

135,230
91,600
25,650
312,400
564,880
1,466,500

132,500
110,800
12,540
322,900
578.740
1,524,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุ
ส่วนของเจ้ าของและหนี้สนิ
ส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ าของ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่นื
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สนิ ระยะสั้น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของเจ้ าของและหนี้สนิ
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หน่วย : พันบาท
25X2
25X1

650,000
243,500
10,200
903,700
70,050
973,750

600,000
161,700
21,200
782,900
48,600
831,500

120,000
28,800
28,850
177,650

160,000
26,040
52,240
238,280

115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100
492,750
1,466,500

187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420
692,700
1,524,200

ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียว และจําแนกค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่)
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
25X2
25X1
รายได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ อ่นื
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม (1)
กําไรก่อนภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปี การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าการ
ดําเนินงานต่างประเทศ (2)
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย (2)
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (2)
กําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (3)
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (4)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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390,000
(245,000)
145,000
20,667
(9,000)
(20,000)
(2,100)
(8,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
121,250

355,000
(230,000)
125,000
11,300
(8,700)
(21,000)
(1,200)
(7,500)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

5,334
(24,000)
(667)
933

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(667)
400

1,333
(700)

4,667
(14,000)
107,250

(9,334)
28,000
93,500

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

25X2

25X1

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

85,800
21,450
107,250

74,800
18,700
93,500

กําไรต่อหุ้น (บาท)
พื้นฐานและปรับลด
0.46
0.30
ทางเลือกอื่น คือองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสามารถนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
สุทธิจากภาษี:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี หลังภาษี:
ผลต่ างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ าการดําเนินงาน
ต่างประเทศ
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -สุทธิจากภาษี (4)

25X2

25X1

4,000
(18,000)
(500)
600

8,000
20,000
(3,000)
2,700

(500)
400
(14,000)

1,000
(700)
28,000

(1) หมายถึง ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของบริษัทร่วม ซึ่งเป็ นจํานวนหลังภาษีและส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่วม
(2) แสดงตัวอย่างการนําเสนอรวมที่มีการเปิ ดเผยผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี ปัจจุบันและการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ท่นี าํ เสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนําเสนอโดยใช้ จาํ นวนขั้นต้ นถือเป็ นทางเลือกหนึ่ง
(3) หมายถึง ส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของบริษัทร่วม ซึ่งเป็ นจํานวน
หลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่วม
(4) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสองงบ และจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ)
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
25X2
25X1
รายได้
รายได้ อ่นื
การเปลี่ยนแปลงของสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
งานที่ทาํ โดยกิจการและบันทึกเป็ นสินทรัพย์
วัตถุดิบและวัสดุส้ นิ เปลืองใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม (5)
กําไรก่อนภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น (บาท)
พื้นฐานและปรับลด

390,000
20,667
(115,100)
16,000
(96,000)
(45,000)
(19,000)
(4,000)
(6,000)
(15,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
121,250

355,000
11,300
(107,900)
15,000
(92,000)
(43,000)
(17,000)
(5,500)
(18,000)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500

97,000
24,250
121,250

52,400
13,100
65,500

0.46

0.30

(5)
หมายถึง ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมที่แบ่งปันให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของบริษัทร่วม ซึ่งเป็ นจํานวนหลังภาษีและส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่วม
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ตัวอย่างงบการเงินของกลุ่มบริษทั กขค - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
(แสดงการนําเสนอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสองงบ)
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
25X2
25X1
กําไรสําหรับปี
121,250
65,500
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าการ
5,334
10,667
ดําเนินงานต่างประเทศ
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
(24,000)
26,667
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
(667)
(4,000)
กําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
933
3,367
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
(667)
1,333
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (6)
400
(700)
ภาษี เ งิ น ได้ เ กี่ย วกั บ องค์ ป ระกอบของกํา ไรขาดทุ น
4,667
(9,334)
เบ็ดเสร็จอื่น (7)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -สุทธิจากภาษี
(14,000)
28,000
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
93,500
107,250

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

85,800
21,450
107,250

74,800
18,700
93,500

ทางเลือกอื่นคือ องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสามารถนําเสนอโดยสุทธิจากภาษี อ้ างถึง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเป็ นตัวอย่างสําหรับการแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายในงบการเงินเดียว
(6) หมายถึง ส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่ วมที่แบ่งปั นให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของบริษัทร่ วม ซึ่งเป็ น
จํานวนหลังภาษีและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่วม
(7) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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กลุ่มบริษทั กขค
การเปิ ดเผยองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (8)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
25X2
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่ า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า การ
ดําเนินงานต่างประเทศ (9)
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย:
กําไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หั ก การปรั บปรุงการจัดประเภทใหม่ สาํ หรั บ
กําไรที่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หัก การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไร
(ขาดทุน) ที่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน
หั ก การปรั บปรุงสํา หรั บ จํานวนที่โอนไปเป็ น
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ริ่ มแรกของรายการ
ป้ องกันความเสี่ยง
กําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (10)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -สุทธิจากภาษี

หน่วย : พันบาท
25X1

5,334
1,333
(25,333)

10,667
30,667

(24,000)

(4,000)

(4,667)

(4,000)

3,333

-

667

(667)
933

-

26,667

(4,000)
3,367

(667)
400
(18,667)

1,333
(700)
(37,334)

4,667
(14,000)

(9,334)
28,000

(8) เมื่อกิจการเลือกที่จะนําเสนอด้ วยยอดรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวนการปรับปรุงการจัดประเภทใหม่
และผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี ปัจจุบันต้ องนําเสนอไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(9) ไม่มีการขายการดําเนินงานต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับปี ที่มีการ
นําเสนอ
(10) ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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กลุ่มบริษทั กขค
การเปิ ดเผยผลกระทบทางภาษีทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
หน่วย : พันบาท

ผลต่ า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการ
แปลงค่าการดําเนินงานต่างประเทศ
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการบํานาญ
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทร่วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จํานวนก่อน
ภาษี

25X2
ผลประโยชน์
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

จํานวนก่อน
ภาษี

25X1
ผลประโยชน์
(ค่าใช้ จ่าย)
ภาษี

5,334
(24,000)
(667)
933

(1,334)
6,000
167
(333)

4,000
(18,000)
(500)
600

10,667
26,667
(4,000)
3,367

(2,667)
(6,667)
1,000
(667)

8,000
20,000
(3,000)
2,700

(667)

167

(500)

1,333

(333)

1,000

400
(18,667)

4,667

400
(14,000)

(700)
37,334

(9,334)

(700)
28,000
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จํานวน
สุทธิจาก
ภาษี

กลุ่มบริษทั กขค - งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
ทุนจด
ทะเบียน

ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่
1 มกราคม 25X1
600,000
ผลสะสมของการเปลี่ยน
นโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ ว 600,000

กําไร
สะสม

การแปลง สินทรัพย์ การป้ องกัน ส่วนเกิน
ค่าการ ทางการเงิน ความเสี่ยง ทุนจาก
ดําเนินงาน เผื่อขาย กระแสเงิน การตี
ต่างประเทศ
สด
ราคา
สินทรัพย์

รวม

หน่วย : พันบาท
ส่วนได้ รวมส่วน
เสียที่
ของ
ไม่ได้
เจ้ าของ
ควบคุม

118,100

(4,000)

1,600

2,000

- 717,700 29,800

747,500

400
118,500

(4,000)

1,600

2,000

400
100
- 718,100 29,900

500
748,000

-

-

-

6,400

16,000

(2,400)

2,400

17,600

(400)

-

-

-

3,200 (14,400)
-

(400)
-

800
(200)

85,800 21,450
-

107,250
-

3,200

(800)

2,200 903,700 70,050

973,750

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วน
ของเจ้าของสําหรับปี 25X1
เงินปันผล
- (10,000)
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
53,200
รวมสําหรับปี (11)
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 25X1
600,000 161,700
การเปลีย่ นแปลงในส่วน
ของเจ้ า ของสํ า หรั บ ปี
25X2
การออกหุ้นทุน
50,000
เงินปันผล
- (15,000)
กํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
96,600
รวมสําหรับปี (12)
โอนไปกําไรสะสม
200
ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 25X2
650,000 243,500

5,600

- (10,000)
1,600

- (10,000)

74,800 18,700

93,500

1,600 782,900 48,600

831,500

- 50,000
- (15,000)

50,000
- (15,000)

(11) จํานวนที่รวมอยู่ในกําไรสะสมสําหรับปี 25X1 จํานวน 53,200 คือ กําไรที่ปันส่วนให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของของ
บริ ษั ท ใหญ่ จํา นวน 52,400 บวกผลกํา ไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย สํา หรั บ
โครงการบํานาญ จํานวน 800 (จํานวน 1,333 หักภาษี 333 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน
200) จํานวนที่รวมอยู่ในสํารองจากการแปลงค่า สํารองสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการป้ องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของแต่ละองค์ประกอบสุทธิจากภาษี และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เช่ น กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายสําหรับปี
25X1 จํานวน 16,000 คือ จํานวน 26,667 หักภาษี 6,667 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน
4,000 จํานวนที่รวมอยู่ในส่วนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จาํ นวน 1,600 แสดงถึง ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมจํานวน (700) บวกกําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์จาํ นวน 2,300 (จํานวน 3,367
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หักภาษี 667 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 400) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
เกี่ยวข้ องกับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์เท่านั้น
(12) จํานวนที่รวมอยู่ในกําไรสะสมสําหรับปี 25X2 จํานวน 96,600 คือ กําไรที่ปันส่วนให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของของ
บริ ษั ท ใหญ่ จํา นวน 97,000 บวกผลกํา ไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิต ศาสตร์ ป ระกัน ภั ย สํา หรั บ
โครงการบํานาญ จํานวน 400 (จํานวน 667 หักภาษี 167 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน
100) จํานวนที่รวมอยู่ในสํารองจากการแปลงค่า สํารองสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และสํารองการป้ องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด แสดงถึงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของแต่ละองค์ประกอบสุทธิจากภาษี และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เช่ น กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย สําหรับปี
25X2 จํานวน 3,200 คือ จํานวน 5,334 หักภาษี 1,334 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน
800 จํานวนที่รวมอยู่ในส่วนทุนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จาํ นวน 800 แสดงถึง ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมจํานวน 400 บวกกําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์จาํ นวน 400 (จํานวน 933 หักภาษี
333 และหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 200) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมเกี่ยวข้ อง
กับกําไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างแสดงการกําหนดการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
แนวทางปฏิบัติ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับองค์ประกอบแต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

แนวทางปฏิบัติ 8 แนวทางปฏิบัติน้ ีได้ แสดงให้ เห็นถึงการคํานวณการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
แนวทางปฏิบัติ 9 ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X0 กลุ่มบริษัท กขค ซื้อหุ้น (ตราสารทุน) จํานวน 1,000 หุ้น
ที่ราคา 10 ต่อหุ้น และจัดประเภทเป็ นเผื่อขาย มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าว ณ วันที่
31 ธันวาคม 25X1 เป็ น 12 ต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มูลค่ายุติธรรมของตรา
สารดังกล่ าวเพิ่มขึ้นเป็ น 15 ต่อหุ้น ตราสารทั้งหมดถูกขายออกไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25X2 ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับตราสารดังกล่าวในระหว่างที่กลุ่มบริษัท กขค
ถือหุ้นอยู่ อัตราภาษีท่นี าํ ไปใช้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ภาษีเงินได้ คือ ร้ อยละ 30
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การคํานวณผลกําไร

กําไรที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 25X2
รวมกําไร

ก่อนภาษี

ภาษี

หน่วย : บาท
สุทธิจากภาษี

2,000
3,000
5,000

(600)
(900)
(1,500)

1,400
2,100
3,500

จํ านวนที่รายงานในกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25X1 และ 31 ธันวาคม 25X2
25X2
25X1
กําไรหรือขาดทุน:
กําไรจากการขายตราสาร
5,000
ค่าใช้ จ่ายภาษี
(1,500)
กําไรสุทธิท่รี ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
3,500
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี -สุทธิจากภาษี
2,100
1,400
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่-สุทธิจากภาษี
(3,500)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(1,400)
1,400
2,100
1,400

สําหรับทางเลือกอื่น องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจแสดงยอดขั้นต้นของภาษีพร้อม
ผลกระทบทางภาษีเป็ นรายการแยกต่างหาก:
25X2
25X1
กําไรหรือขาดทุน:
กําไรจากการขายตราสาร
5,000
ค่าใช้ จ่ายภาษี
(1,500)
กําไรสุทธิท่รี ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
3,500
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี
3,000
2,000
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
(5,000)
ภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
600
(600)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(1,400)
1,400
1,400
2,100
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ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างแสดงการเปิ ดเผยส่วนทุน (ย่อหน้าที่ 134-136)
กิจการทีไ่ ม่ได้อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของสถาบันการเงิน
แนวทางปฏิบัติ 10 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงถึง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 134 และ 135 สํา หรั บ
กิจการที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดของสถาบันการเงินและไม่มีข้อกําหนดในการรักษา
ระดั บ เงิ น ทุ น จากภายนอก ในตั ว อย่ า งนี้ กิ จ การดู แ ลการรั ก ษาระดั บ ทุ น โดยใช้
อัตราส่วนหนี้สินต่ อทุนปรับปรุง (debt-to-adjusted capital ratio) กิจการอื่นอาจใช้
วิธีการอื่นที่แตกต่ างกันในการดูแลการรักษาระดับทุน นอกจากนี้ ตัวอย่ างที่แสดงนี้
ค่อนข้ างง่าย กิจการต้ องตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ของกิจการว่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เพียงใดจึงจะเพียงพอตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 134 และ 135
ข้อเท็จจริง
กลุ่มบริษัท ก ผลิตและขายรถยนต์ โดยกลุ่มบริษัท ก ประกอบด้ วยบริษัทย่อยที่ให้ บริการสินเชื่อ
แก่ลูกค้ าในลักษณะของสัญญาเช่า และกลุ่มบริษัท ก ไม่มีข้อกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ของกลุ่มในการจัดการส่วนทุน
 เพื่อรักษาความสามารถของกิจการในการดําเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่กจิ การสามารถให้ ผลตอบแทน
แก่ผ้ ูถอื หุ้นและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ต่อไป
 เพื่อให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถอื หุ้นโดยกําหนดราคาสินค้ าและบริการให้ สมั พันธ์กบ
ั ระดับ
ของความเสี่ยง
กลุ่มกิจการได้ กาํ หนดจํานวนทุนตามสัดส่วนของความเสี่ยง กลุ่มกิจการจัดการโครงสร้ างทุนและ
ทําการปรับปรุงให้ เป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อที่จะ
รักษาและปรับปรุงโครงสร้ างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับปรุงจํานวนเงินปั นผลจ่ายให้ กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้น การออกหุ้นใหม่ และการขายสินทรัพย์เพื่อลดหนี้สนิ
กลุ่มกิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใช้ อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนปรับปรุงเหมือนกับกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนดังกล่าวคํานวณโดยหนี้สนิ สุทธิหารด้ วยทุนปรับปรุง หนี้สนิ สุทธิคาํ นวณโดย
หนี้สนิ รวม (ด้ วยจํานวนที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทุน
ปรั บปรุงประกอบด้ วยรายการในส่ วนของเจ้ าของทุ กรายการ (เช่ น ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย กําไรสะสม และส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์) รวมถึง
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์บางประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้ าของ
ในระหว่างปี 2550 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงต้ องรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับปรุง
(เป็ นกลยุทธ์เช่นเดียวกับปี 2549) ในระดับที่ต่าํ กว่าในช่วง 6 ต่อ 1 ถึง 7 ต่อ 1 เพื่อที่จะสามารถเข้ าถึง
แหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม โดยต้ องรักษาอันดับความน่ าเชื่อถือไว้ ท่รี ะดับบีบี อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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ส่วนของเจ้ าของรวม
บวก ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
หัก จํานวนที่รับรู้ในส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวกับการ
ป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
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อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนปรับปรุง

(10)

(5)

138
6.6

138
6.9

การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่ อทุนปรับปรุงในระหว่ างปี 2550 มีสาเหตุเบื้องต้ นมาจากการ
ลดลงของหนี้สนิ สุทธิซ่ึงเกิดจากการขายบริษัทย่อย ข ผลของการลดลงของหนี้สนิ สุทธิทาํ ให้ ความสามารถ
ในการทํากําไรดีข้ ึน การจัดการเกี่ยวกับการรับชําระหนี้มีระดับลดลง และเงินปั นผลจ่ายเพิ่มขึ้นเป็ น 2.8
ล้ านบาท ในปี 2550 (จาก 2.5 ล้ านบาท ในปี 2549)

กิจการทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรักษาระดับทุนจากภายนอก
แนวทางปฏิบัติ 11 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 135.5 เมื่อกิจการไม่ปฏิบัติ
ตามข้ อ กํา หนดในการรั ก ษาระดั บ ทุ น จากภายนอกในระหว่ า งงวดบั ญ ชี กิ จ การ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นตามข้ อกําหนดอื่นๆ ในย่อหน้ าที่ 134 และ 135
ข้อเท็จจริง
กิจการ ก ให้ บริการทางการเงินแก่ลูกค้ า และมีข้อกําหนดที่จะต้ องรักษาระดับทุนจากหน่วยงาน
กํากับดูแล ข ระหว่ างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ก ไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในการรักษา
ระดับทุนตามที่หน่ วยงานกํากับดูแล ข กําหนด กิจการ ก ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการไม่ ปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดในการรักษาระดับทุนดังกล่าวในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการ ก นําส่ งผลตอบแทนทุนตามข้ อกําหนดในไตรมาสที่ 3 สําหรั บวันที่ 30 กันยายน 2550
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ณ วันนั้น ทุนตามข้ อกําหนดของกิจการ ก ตํ่ากว่าข้ อกําหนดในการรักษาระดับทุน
ตามที่หน่วยงานกํากับดูแล ข กําหนด 1 ล้ านบาท ดังนั้น กิจการ ก ต้ องนําส่งแผนงานในการเพิ่มระดับทุนให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดู แล กิจการ ก ส่งแผนงานที่จะขายหลั กทรั พย์ไม่ อยู่ ในความ
ต้ องการของตลาดบางส่วนในไตรมาสที่ 4 ปี 2550 ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่ าวมีมูลค่าตามบัญชี 11.5 ล้ านบาท
โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2550 กิจการ ก ได้ ขายกลุ่มเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จาํ นวน 12.6 ล้ านบาท
และสามารถปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในการรักษาระดับทุนตามที่หน่วยงานกํากับดูแล ข กําหนด
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