เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔
เรื่อง รายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลรอตัดบัญชี
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี แ ละกฎหมายอื่ น ทั้ ง นี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๐ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลรอตัดบัญชี ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรือ่ ง
รายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี

คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื่อง รายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีระหว่ า งประเทศที่ส้ ินสุดในวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561
(IFRS 14: Regulatory Deferral Accounts (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรือ่ ง
รายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
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2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ

1
5
9

ข้อยกเว้นชัว่ คราวจากย่อหน้าที่ 11 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด
ความต่อเนือ่ งของนโยบายการบัญชีทีม่ ีอยู่
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ความเกีย่ วข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

9
11
13
16

การแสดงรายการ

18

การเปลีย่ นแปลงการแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ ภายใต้การกํากับดู แล
รอตัดบัญชี
การจัดประเภทรายการของรายการเปลีย่ นแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี

18
20

การเปิ ดเผยข้อมูล

27

วัตถุประสงค์
คําอธิบายของกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลด้านราคา
คําอธิบายของจํ านวนเงินทีร่ บั รู ้

27
30
32

22

ภาคผนวก
ก
ข
ค
ง

คํานิยาม
แนวทางปฏิบตั ิ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรือ่ ง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรือ่ ง รายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
วัตถุประสงค์
1

2

3

4

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ คื อ เพื่ อ ระบุ ข้ อ กํา หนดเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงินสําหรั บยอดคงเหลื อของรายการที อ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ี
เกิดขึ้นเมื่อกิจการส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้ แก่ลูกค้ าที่ราคาหรืออัตราซึ่งอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลด้านราคา
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้
2.1
จํากัดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ถี ือปฏิบัติตามหลักการบัญชีทีร่ ับรองทั่วไปทีใ่ ช้ก่อนหน้า
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการแสดงรายการของรายการเหล่านั้น และ
2.2
เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อ
2.2.1 ระบุและอธิบายจํานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นจากการ
กํากับดูแลด้ านราคา
2.2.2 ช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการทําความเข้ าใจถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความ
ไม่ แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีใดๆ ที่รับรู้
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตกิจการซึ่งอยู่ ภายใต้ ขอบเขต
ข้ า งต้ น ยั ง คงบั น ทึ ก รายการสํา หรั บ ยอดคงเหลื อ ของรายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ล
รอตัดบัญชีในงบการเงินต่อไปตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าเมื่อถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้ การจํากัดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงอ้ างถึง
ในย่อหน้ าที่ 2 ข้ างต้ น
นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ได้ ใ ห้ ข้อกํา หนดพิ เ ศษในบางเรื่ อ งหรื อ
ข้ อ ยกเว้ น ในบางเรื่ อ งจากข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น โดย
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ท้งั หมดสําหรับการรายงานยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
รอตัดบัญชี และข้ อกําหนดพิ เศษใดๆ หรื อข้ อยกเว้ นใดๆ จากข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือนั้น ได้ ถูกนํามารวมอยู่ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้แทนการรวมอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ขอบเขต
5

กิจการได้รบั อนุ ญาตให้ถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กับงบการเงินทีจ่ ัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครัง้ แรกได้ ก็ต่อเมือ่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เป็ นกิจกรรมทีถ่ กู กํากับดูแลด้านราคา และ
ได้รบั รู จ้ ํ านวนเงินในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้าซึ่ ง
เข้าเงือ่ นไขเป็ นยอดคงเหลือของรายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ กับ
งบการเงิ นสําหรับงวดบัญชี ถดั ไป (กับงบการเงิ นที่จัด ทํ าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก) ก็ต่อเมื่อได้รบั รู ย้ อดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดู แ ลรอตัด บัญ ชี โ ดยเลื อ กที่ จ ะถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่ าวถึงวิธีการบัญชีในเรื่องอื่นๆ ของกิจการที่ถูก
ว่ า จ้ า งในกิจ กรรมที่ถู ก กํา กับ ดู แ ลด้ า นราคา ในการถือ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ จํา นวนเงิ น ใดๆ ที่ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ถู ก กํา หนดให้ รั บ รู้เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นต้ องไม่ถูกนํามา
รวมในจํานวนเงินซึ่งจัดประเภทเป็ นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชี
กิจการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตและเลือกที่จะถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทุกข้อสําหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การ
กํากับดู แลรอตัดบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้ นจากกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้านราคาทั้งหมดของ
กิจการ
5.1
5.2

6

7

8

การรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ
ข้อ ยกเว้น ชัว่ คราวจากย่ อ หน้า ที่ 11 ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด
9

10

กิจการซึ่งมีกิจกรรมทีถ่ ูกกํากับดู แลด้านราคา และอยู่ภายใต้ขอบเขตและเลือกทีจ่ ะถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิ ย่อหน้าที่ 10 และ 12 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและ
ข้อผิดพลาด ในการกําหนดนโยบายการบัญชีสาํ หรับการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่า
และการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
ย่อหน้ าที่ 11 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการและข้ อผิดพลาด ได้ ระบุแหล่งอ้ างอิงและแนวปฏิบัติซ่ึงกําหนดหรืออนุญาตให้ ฝ่าย
บริ หารพิ จารณาในการกําหนดนโยบายการบัญชีสาํ หรั บรายการในกรณีท่ีไม่ มีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องให้ ถือปฏิบัติโดยเฉพาะสําหรับรายการนั้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ ยกเว้ นกิจการจากการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้ อผิดพลาด กับนโยบาย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
การบัญชีสาํ หรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ดังนั้นกิจการที่รับรู้ยอดคงเหลือของรายการ
ที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า (ไม่ว่าจะ
รับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก หรือรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่ืนและ
หนี้ สิน อื่น ) ยั ง คงได้ รั บ อนุ ญ าตในการรั บ รู้ย อดคงเหลื อ ดัง กล่ า วตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ต่อไป โดยข้ อยกเว้ นจากย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้ อผิดพลาด แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงรายการใดๆ ที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 18 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้
ความต่อเนือ่ งของนโยบายการบัญชีทีม่ ีอยู่
11

12

ในการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิ กิจการยังคงต้องถือ
ปฏิ บตั ิ ตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้ากับนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู ้
รายการ การวัดมู ลค่ า การด้อยค่ าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี ยกเว้นการเปลีย่ นแปลงใดๆ ซึ่งอนุ ญาตไว้ในย่อหน้าที่ 13
ถึง 15 อย่างไรก็ตาม การแสดงรายการของจํ านวนเงินนั้นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
การแสดงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ซึ่ ง อาจกํ า หนดให้
เปลีย่ นแปลงไปจากนโยบายการแสดงรายการตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปทีใ่ ช้ก่อนหน้า
ของกิจการ (ดู ย่อหน้าที่ 18 ถึง 19)
กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีท่กี าํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 11 อย่างสมํ่าเสมอกับงวดบัญชีถัดไป
ยกเว้ นการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตไว้ ในย่อหน้ าที่ 13 ถึง 15
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

13

1

กิจการต้องไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เพื่อที่จะรับรู ย้ อดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี กิจการอาจเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู ้
รายการ การวัดมู ลค่ า การด้อยค่ าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี หากการเปลีย่ นแปลงนั้นทําให้งบการเงินมีความเกีย่ วข้อง
กับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินและความน่าเชื่อถือ1ไม่นอ้ ยลง หรือความ
“ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม” ได้ รวมลักษณะหลักที่กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
เรียกว่ า “ความน่ าเชื่อถือ” โดยข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อยู่ บน
พื้นฐานของข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
และข้ อผิดพลาด ซึ่งยังคงไว้ ด้วยคําว่า “ความน่าเชื่อถือ”
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14

15

น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้ นและความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่ อผูใ้ ช้งบการเงินไม่นอ้ ยลง กิจการ
ต้อ งประเมิ น เรื่ อ งความเกี่ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ โดยใช้เ กณฑ์ใ น
ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ยกเว้ นกิจการในการถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 10
หรือ 14 ถึง 15 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการและข้ อผิ ด พลาดในการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี เพื่ อสนั บ สนุ น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอ
ตัดบัญชี กิจการต้ องแสดงให้ เห็นว่ าการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้ งบการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ใน
ย่ อ หน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการและข้ อผิดพลาด มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นไป
ตามเกณฑ์เหล่านั้นทั้งหมดสําหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่าและการตัดรายการ
ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
ย่ อหน้ าที่ 13 ถึง 14 ถือปฏิบัติกับทั้งกรณีการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นในการเริ่ มนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ มาถือปฏิบัติ และกรณีการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น สํา หรั บรอบ
ระยะเวลารายงานภายหลัง
ความเกีย่ วข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

16

17

ข้อกําหนดพิเศษ ข้อยกเว้น หรือข้อกําหนดเพิม่ เติมเฉพาะใดๆ เกีย่ วกับความเกีย่ วข้องของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นได้
รวมอยู่ภายในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ดู ย่อหน้าที่ ข7 ถึง ข28) ในกรณีที่
ไม่ ไ ด้มีข อ้ กําหนดพิเศษ ข้อยกเว้น หรื อข้อกําหนดเพิ่มเติ มใดๆ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นต้องนํามาถือปฏิ บตั ิกบั ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดู แลรอตัดบัญชีเช่นเดียวกับการนํามาถือปฏิ บตั ิกบั สินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่
ได้รบั รูต้ ามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นอาจถูกนํามาถือปฏิบัติกบั ยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ซึ่งวัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของกิจการ
ตามข้ อกําหนดที่กาํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 11 ถึง 12 เพื่อให้ ยอดคงเหลือนั้นสะท้ อนตัวเลขอย่าง
เหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีกจิ กรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ านราคาในต่างประเทศ
ซึ่งรายการค้ าและยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีอยู่ในสกุลเงินที่
ไม่ใช่ สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการที่เสนองบการเงิน ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีและรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือดังกล่าวต้ องแปลงค่า
โดยถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
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การแสดงรายการ
การเปลีย่ นแปลงการแสดงรายการ
18

19

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เพิ่ ม ข้ อ กํา หนดในการแสดงรายการตามที่ร ะบุ ใ น
ย่ อหน้ าที่ 20 ถึง 26 สําหรั บยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
ซึ่งรับรู้รายการตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 11 ถึง 12 เมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ มาถือ ปฏิบั ติ ยอดคงเหลื อ ของรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ดู แ ลรอตั ด บัญ ชี จ ะรั บ รู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ข้ อกําหนดในการแสดงรายการเหล่ านี้ให้ แยกแสดง
รายการของผลกระทบการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
ออกจากข้ อกําหนดการรายงานทางการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
นอกจากนี้ รายการซึ่งถูกกําหนดให้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน กิจการที่ถอื ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องแสดงรายการยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท้งั หมด และรายการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดคงเหลือดังกล่าวตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 26
การจัดประเภทรายการของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชี

20

21

กิจการต้องแสดงรายการเป็ นรายการรายบรรทัดแยกต่ างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับ
20.1 ยอดรวมของยอดคงเหลื อ ของรายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารกํ า กับ ดู แ ลรอตัด บัญ ชี
ทั้งหมดด้านเดบิต และ
20.2 ยอดรวมของยอดคงเหลื อ ของรายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารกํ า กับ ดู แ ลรอตัด บัญ ชี
ทั้งหมดด้านเครดิต
เมื่ อ กิ จ การแสดงรายการสิ น ทรัพ ย์ห มุ น เวี ย นและสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น และหนี้ สิ น
หมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุ นเวียน โดยจัดประเภทแยกต่ างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
กิจการต้องไม่จัดประเภทยอดรวมของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับดู แล
รอตัด บัญชี เ ป็ นรายการหมุ น เวี ย นหรื อไม่ หมุ นเวี ย น รายการรายบรรทัด แยกต่ า งหากที่
กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 20 นั้นต้องแยกส่วนจากสินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงรายการตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นโดยการใช้ยอดรวมย่อย โดยให้แสดง
เป็ นยอดก่อนยอดคงเหลือของรายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
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การจัดประเภทรายการของรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
22

23

24

25

กิจการต้องแสดงรายการในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิ ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การกํ ากับดู แลรอตัด บัญชี ท้ งั หมดสําหรับรอบระยะเวลารายงานซึ่ ง เกี่ยวข้อ งกับ
รายการที่รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น รายการรายบรรทัดแยกต่างหากต้องใช้สําหรับรายการเปลีย่ นแปลงสุทธิซึ่ง
เกีย่ วข้องกับรายการที่
22.1 จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง และ
22.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลังเมือ่ เป็ นไป
ตามเงือ่ นไขทีเ่ ฉพาะเจาะจง
กิจการต้องแสดงรายการเป็ นรายการรายบรรทัดแยกต่างหากในส่วนของกําไรขาดทุนของ
งบกํ า ไรขาดทุ น และกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หรื อ งบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรับ รายการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิที่เหลืออยู่ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับดู แลรอตัด
บัญ ชี ท้ ัง หมดสํ า หรับ รอบระยะเวลารายงาน เช่ น มู ล ค่ า จ่ ายซื้ อ โดยไม่ ร วมรายการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในกําไรหรือขาดทุน รายการรายบรรทัดแยกต่ างหากนี้ ต้อง
แยกส่วนจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงรายการตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นโดยการใช้ยอดรวมย่อย โดยให้แสดงเป็ นยอดก่อนรายการเปลีย่ นแปลง
สุทธิของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
เมื่อกิจการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ซึ่งเป็ นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี กิจการต้ อง
แสดงรายการสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและรายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ อง
กับสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไว้ กบั ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การ
กํา กับ ดู แ ลรอตั ด บัญ ชี ท่ีเ กี่ย วข้ อ งและรายการเปลี่ ย นแปลงที่เ กี่ย วข้ อ งของยอดคงเหลื อนั้ น
แทนการแสดงรายการรวมตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี เงินได้
สํา หรั บ สิน ทรั พย์ (หนี้ สิน ) ภาษี เงิ น ได้ รอการตัด บัญ ชี และค่ า ใช้ จ่า ย (รายได้ ) ภาษี เงินได้
(ดูย่อหน้ าที่ ข9 ถึง ข12)
เมื่อกิจการแสดงรายการการดําเนินงานที่ยกเลิกหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ายตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและ
การดําเนินงานทีย่ กเลิก กิจการต้ องแสดงรายการยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลรอตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องใดๆ และรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิท่เี กี่ยวข้ องใดๆ ของยอดคงเหลือ
(หากมี ) ไว้ กับ ยอดคงเหลื อ ของรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ดู แ ลรอตัด บัญ ชี แ ละรายการ
เปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือนั้น แทนการแสดงรายการไว้ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ายหรือ
การดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูย่อหน้ าที่ ข19 ถึง ข22)
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26

เมื่อกิจการแสดงรายการกําไรต่อหุ้นตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กําไร
ต่ อ หุ ้น กิ จ การต้ อ งแสดงรายการกํา ไรต่ อ หุ้ นขั้ น พื้ นฐานและกํา ไรต่ อ หุ้ นปรั บ ลดเพิ่ ม เติ ม
ซึ่งคํานวณโดยใช้ มูลค่ากําไรตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กําไรต่อหุ้น
แต่ ไม่ รวมการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
(ดูย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข14)

การเปิ ดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์
27

28

29

กิจการที่เลือกจะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่
ทําให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมิน
27.1 ลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดู แลด้านราคาซึ่ งกําหนดราคาที่
กิจการจะสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าสําหรับสินค้าหรือบริการทีส่ ่งมอบ และ
27.2 ผลกระทบของการกํากับดู แลด้านราคาที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด
หากการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ใดๆ ที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 30 ถึ ง 36 ไม่ ถู ก พิ จ ารณาว่ า มี ค วาม
เกี่ย วข้ อ งกั บ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องย่ อ หน้ า ที่ 27 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล นั้ น อาจละเว้ น ใน
งบการเงิ น ได้ หากการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ไ ด้ เ ปิ ดเผยไว้ ต ามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 30 ถึ ง 36
ไม่ เพียงพอที่จะทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 27 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่
จําเป็ นเพื่อทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่ อหน้ าที่ 27 กิจการต้ องพิจารณาทุกเรื่อง
ดังต่อไปนี้
29.1 ระดับของรายละเอียดที่จาํ เป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
29.2 ควรเน้ นข้ อกําหนดต่างๆ ในแต่ละข้ อมากน้ อยเพียงใด
29.3 การแยกหรือการรวมรายการควรมีมากน้ อยเพียงใด และ
29.4 ผู้ใช้ งบการเงินต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่
คําอธิบายของกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดู แลด้านราคา

30

เพื่อช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ถูกกํากับ
ดูแลด้ านราคาของกิจการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับแต่ละประเภทของกิจกรรมที่ถูกกํากับ
ดูแลด้ านราคาของกิจการ ดังนี้
30.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ าน
ราคา และกระบวนการในการกําหนดเรื่องการกํากับดูแลด้ านราคา
30.2 ชื่ อ ของผู้ ก ํา กับ ดู แ ลด้ า นราคา หากผู้ ก ํา กับ ดู แ ลด้ า นราคาเป็ นบุ ค คลหรื อ กิจ การที่
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เกี่ยวข้ องกัน (ตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนั้นพร้ อมกับ
คําอธิบายว่าเกี่ยวข้ องกันอย่างไร
30.3 การได้ รับประโยชน์ในอนาคตของแต่ละประเภท (เช่ น แต่ละประเภทของต้ นทุนหรือ
รายได้ ) ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต
หรื อการกลั บ รายการของแต่ ล ะประเภทของยอดคงเหลื อของรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้
การกํา กับ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี ด้ า นเครดิ ต ได้ รั บ ผลกระทบตามความเสี่ย งและความ
ไม่แน่นอนอย่างไร ตัวอย่างเช่น
30.3.1 ความเสี่ยงด้ านอุปสงค์ (เช่น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้ า ความพร้ อม
ของแหล่งอุปทานทางเลือก หรือระดับของการแข่งขัน)
30.3.2 ความเสี่ยงด้ านการกํากับดูแล (เช่น การเสนอให้ พิจารณาหรือการอนุมัติการ
ใช้ ราคาที่กาํ หนดไว้ หรื อ การประเมินของกิจการเกี่ยวกับการดําเนินการ
ด้ านการกํากับดูแลในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ )
30.3.3 ความเสี่ยงด้ านอื่นๆ (เช่น ความเสี่ยงด้ านสกุลเงิน หรือความเสี่ยงด้ านตลาด
อื่นๆ)
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน่ า ที่ 30 ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ไว้ ท่ีใ ดที่ห นึ่ ง ระหว่ า งใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินโดยตรง หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยการอ้ างอิงจากงบการเงินไป
ยังรายงานอื่น เช่ น การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการหรือรายงานความเสี่ยง ซึ่งผู้ใช้
งบการเงินสามารถเข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน หากข้ อมูลไม่ได้ ถูก
รวมไว้ ใ นงบการเงิ น โดยตรงหรื อ ไม่ มีการอ้ า งอิง ไปยั ง ข้ อ มู ลดั ง กล่ า วถือเป็ นงบการเงิ น ที่ไ ม่
สมบูรณ์
คําอธิบายของจํ านวนเงินทีร่ บั รู ้

32

33

กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ในการรับรู้รายการและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่
อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี และวิธกี ารวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและวิธกี ารวัดมูลค่าภายหลัง
รวมถึ ง วิ ธีก ารประเมิ น มู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของยอดคงเหลื อ ของรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชี และวิธกี ารปันส่วนของผลขาดทุนจากการด้ อยค่าใดๆ
สําหรับแต่ละประเภทของกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ านราคา กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
ในแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
33.1 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้ นงวดกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด
ในรูปแบบของตารางเว้ นแต่รปู แบบอื่นจะเหมาะสมมากกว่า กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจระดับของรายละเอียดที่จาํ เป็ น (ดูย่อหน้ าที่ 28 ถึง 29) แต่โดยปกติแล้ ว
ส่วนประกอบต่อไปนี้มักจะเกี่ยวข้ อง
33.1.1 จํานวนเงินที่รับรู้เป็ นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอ
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34

35

36

ตัดบัญชีในระหว่างงวดปัจจุบันในงบแสดงฐานะการเงิน
33.1.2 จํานวนเงินที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับยอดคงเหลือซึ่งได้ รับคืน (บางครั้ง เรียกว่ า ตัดจําหน่ าย) หรือถูกกลับ
รายการในระหว่างงวดปัจจุบัน และ
33.1.3 จํานวนเงินอื่นโดยกําหนดแยกจากกัน ซึ่งกระทบกับยอดคงเหลือของรายการ
ที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี เช่ น การด้ อยค่า รายการที่ได้ มาหรือ
ที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รายการขาย หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรืออัตราคิดลด
33.2 อัตราผลตอบแทนหรืออัตราคิดลด (หรือในกรณีท่เี กี่ยวข้ องให้ รวมถึงอัตราศูนย์หรือ
ช่วงของหลายอัตรา) ที่ใช้ เพื่อสะท้ อนเรื่องมูลค่าเงินตามเวลาที่สามารถถือปฏิบัติได้ ใน
แต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี และ
33.3 ระยะเวลาคงเหลือที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับคืน (หรือตัดจําหน่าย) จากมูลค่าตามบัญชี
ของแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
ด้ านเดบิต หรือการกลับรายการของแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิต
เมื่อการกํากับดูแลด้ านราคามีผลกระทบต่อจํานวนเงินและจังหวะเวลาของค่าใช้ จ่าย (รายได้ )
ภาษี เ งิ น ได้ ข องกิ จ การ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยผลกระทบของการกํา กับ ดู แ ลด้ า นราคาที่มี ต่ อ
จํา นวนเงิ น ที่รับ รู้ข องภาษี เงิ น ได้ ของงวดปั จ จุ บัน และภาษี เงิน ได้ รอการตัด บั ญ ชี นอกจากนี้
กิจการต้ องเปิ ดเผยยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับ
ทางภาษีและรายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือนั้นแยกไว้ ต่างหาก
เมื่อกิจการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ่ย วกับ ส่ ว นได้เ สี ย ในกิ จ การอื ่น สํา หรั บ ส่ ว นได้ เ สีย ในบริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าที่มีกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ านราคา และสําหรับยอดคงเหลือของ
รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ถี ูกรับรู้ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินซึ่งถูกรวมสําหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้ านเครดิต และรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิในยอด
คงเหลือดังกล่าวสําหรับส่วนได้ เสียที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผย (ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28)
เมื่อกิจการสรุปได้ ว่ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีไม่สามารถ
ได้ รับคืนหรือกลับรายการได้ เต็มจํานวน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว พร้ อมเหตุผลว่า
เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถได้ รับคืนหรือกลับรายการได้ และจํานวนเงินที่ลดลงของยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่จัดทําขึ้ นตามมาตรฐาน งบการเงิ น ประจํา ปี ที่ กิ จ การได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก รายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก โดยมีคาํ อธิบายอย่างชัดเจนและ
เปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูน้ ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่นาํ เสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
มาใช้เป็ นครั้งแรก
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
หลักการบัญชี ที่รบั รองทัว่ ไปที่
ใช้ก่อนหน้า

เกณฑ์ทางการบัญชีท่ผี ูน้ ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็ นครั้งแรกนํามาใช้ ก่อนการปรับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

กิจกรรมทีถ่ ูกกํากับดูแลด้านราคา

กิจกรรมของกิจการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลด้านราคา

การกํากับดูแลด้านราคา

โครงสร้ างสําหรั บการกําหนดราคาที่สามารถเรี ยกเก็บจากลู กค้ า
สําหรับค่าสินค้ าหรือบริการ และโครงสร้ างดังกล่ าวอยู่ภายใต้ การ
กํากับดูแลและ/หรือการอนุมัติโดยผูก้ ํากับดู แลด้านราคา

ผูก้ ํากับดูแลด้านราคา

กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิท่ีได้ รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎ
ข้ อบังคับเพื่อกําหนดราคาหรือช่วงของราคาที่ใช้ กบั กิจการ ผูก้ ํากับ
ดู แลด้านราคาอาจเป็ นบุคคลที่สามหรือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลของกิจการ หากกลุ่ม
บุคคลดังกล่ าวถูกแต่ งตั้งโดยพระราชบัญญัติหรื อกฎข้ อบังคับให้
กํา หนดราคาเพื่ อ ประโยชน์ ข องลู ก ค้ า และเพื่ อ ให้ กิจ การมี ฐ านะ
การเงินมั่นคงเพียงพอ

ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ ยอดคงเหลื อของบั ญชี ค่ าใช้ จ่ าย (หรื อรายได้ ) ที่ไม่ สามารถรั บรู้ เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ เข้ า
การกํากับดู แลรอตัดบัญชี
เงื่อนไขการรับรู้เป็ นรายการรอตัดบัญชี เนื่องจากถูกรวมหรือคาดว่าจะถูกรวม
ในการกําหนดราคาที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้ าโดยผูก้ ํากับดูแลด้านราคา
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจกรรมทีถ่ ูกกํากับดู แลด้านราคา
ข1

ข2

ในอดีต การกํากับดูแลด้ านราคาถือปฏิบัติกบั กิจกรรมทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม จากการ
ซื้อธุรกิจ ความหลากหลายของธุรกิจ และการยกเลิกการกํากับดูแล การกํากับดูแลด้ านราคาใน
ปัจจุบันอาจถือปฏิบัติกบั บางกิจกรรมของกิจการเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ มีท้งั กิจกรรมที่ถูกกํากับดูแล
และกิจกรรมที่ไม่ถูกกํากับดูแล มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกบั กิจกรรมที่
ถู ก กํา กับ ดู แ ลด้ า นราคาเท่ า นั้ น ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ จํา กัด ของกฎข้ อ บั ง คั บ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี
ดําเนินการโดยผู้กาํ กับดูแลด้ านราคา โดยไม่ คาํ นึงถึงประเภทของกิจการหรื ออุตสาหกรรมที่
กิจการนั้นดําเนินงานอยู่
กิจการต้ องไม่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั กิจกรรมที่กาํ กับดูแลเอง
เช่น กิจกรรมที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ โครงสร้ างการกําหนดราคาซึ่งถูกกํากับดูแลและ/หรืออนุมัติโดย
ผู้กาํ กับดูแลด้ านราคา กรณีต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นการกีดกันกิจการในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้
ข2.1 กลุ่มบุคคลที่กาํ กับดูแลกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของกิจการเป็ นผู้กาํ หนดราคา
เพื่ อ ประโยชน์ ข องลู ก ค้ า และเพื่ อ ให้ กิจ การมี ฐ านะการเงิ น มั่ น คงเพี ย งพอภายใต้
โครงสร้ างการกําหนดราคาที่กาํ หนดไว้ และ
ข2.2 โครงสร้ างการกําหนดราคานั้นอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลและ/หรือภายใต้ การอนุมัติโดย
กลุ่มบุคคลที่มีสทิ ธิท่ไี ด้ รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎข้ อบังคับ

ความต่อเนือ่ งของนโยบายการบัญชีทีม่ ีอยู่
ข3

เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีหมายถึง ยอดคงเหลือของบัญชีค่าใช้ จ่าย (หรือรายได้ ) ที่ไม่
สามารถรั บ รู้เป็ นสิน ทรั พย์ ห รื อ หนี้ สิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น แต่ เ ข้ า
เงื่อนไขการรับรู้เป็ นรายการรอตัดบัญชีเนื่องจากผู้กาํ กับดูแลด้ านราคาได้ รวมหรือคาดว่าจะรวม
ในการกําหนดราคาที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้ า ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) บางรายการอาจไม่ อยู่ใน
ขอบเขตของราคาที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินที่ไม่ได้ คาดหวังว่าผู้กาํ กับ
ดูแลด้ านราคาจะยอมรับหรือจํานวนเงินดังกล่าวไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของการกํากับดูแลด้ านราคา
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เว้ นแต่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นจะอนุญาตหรือกําหนดให้ รวมอยู่ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

14

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
ข4

ข5

ในบางกรณี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุอย่ างชั ดเจนห้ ามกิจการรั บรู้ยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ีอาจรับรู้เป็ นรายการแยกต่ างหาก
หรื อรวมอยู่ ในรายการบรรทัดอื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่ น ที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์
ตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม ตามย่ อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กิจการซึ่ งเลื อกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้ งแรกใช้
ข้ อยกเว้ นจากย่อหน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เพื่อถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าอยู่ต่อไป สําหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่า และการ
ตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี นโยบายการบัญชี
ดังกล่าวอาจรวมถึงวิธปี ฏิบัติดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข4.1 การรับรู้รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตเมื่อกิจการมีสทิ ธิ (จาก
การดําเนินการของผู้กาํ กับดูแลด้ านราคาหรือคาดว่าผู้กาํ กับดูแลด้ านราคาจะดําเนินการ)
ที่จะขึ้นราคาในอนาคตเพื่อที่จะได้ รับคืนต้ นทุน (เช่น ต้ นทุนที่ต้ังใจว่าจะได้ รับคืนผ่าน
ทางราคาที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล)
ข4.2 การรับรู้รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตหรือด้ านเครดิตด้ วย
จํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนหรือกําไรจากการจําหน่ายหรือเลิกใช้ ท่ดี ิน อาคาร และ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งคาดว่าจะได้ รับคืนหรือกลับรายการผ่านทางราคา
ในอนาคต
ข4.3 การรับรู้รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิตเมื่อกิจการต้ องลด
ราคาในอนาคต เนื่องจากผู้กาํ กับดูแลด้ านราคาดําเนินการหรือคาดว่าจะดําเนินการ
เพื่อที่จะกลับรายการต้ นทุนที่ได้ รับคืนมากเกินไป เช่น มูลค่ารับคืนส่วนเกินซึ่งกําหนด
โดยผู้กาํ กับดูแลด้ านราคา และ
ข4.4 การวัดมูลค่ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีโดยไม่คิด
ลดหรือคิดลดโดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่ผ้ ูกาํ กับดูแลด้ านราคากําหนด
ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ นประเภทของต้ นทุนที่ผ้ ูกาํ กับดูแลด้ านราคาอาจตัดสินใจรวมในการกําหนด
ราคาและกิจการอาจรับรู้เป็ นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี
ข5.1 ผลต่างปริมาณหรือราคาซื้อ
ข5.2 ต้ นทุนของโครงการพลังงานสีเขียวที่ได้ รับอนุมัติ (ส่วนที่เกินจากจํานวนเงินที่รวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของต้ นทุ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์)
ข5.3 ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการผลิตที่ถอื เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อวัตถุประสงค์ของ
การกํากับดู แลด้ านราคา (แต่ ไม่ อนุ ญาตให้ รวมอยู่ ในต้ นทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16)
ข5.4 ต้ นทุนการยกเลิกโครงการ
ข5.5 ค่าความเสียหายจากพายุ และ
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จํา นวนที่ถือเป็ นดอกเบี้ ย (รวมถึงจํา นวนเงิ น ทุ น ซึ่ งใช้ ในระหว่ างการก่ อสร้ า งที่ให้
ผลตอบแทนแก่กจิ การจากทุนของส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของและจากการกู้ยืม)
โดยทั่วไปยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีแสดงผลแตกต่างทาง
ระยะเวลาระหว่างรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ตามกฎข้ อบังคับและรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายที่รับรู้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน เมื่อกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเนื่องมาจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกหรือนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกหรือปรับปรุงใหม่มาใช้ เป็ นครั้งแรก ผลแตกต่ างทางระยะเวลาอาจจะเกิดขึ้นซึ่งก่อให้ เกิด
การรับรู้รายการหรือการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชี ข้ อห้ ามในย่อหน้ าที่ 13 ซึ่งห้ ามกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเพื่อที่จะรับรู้ยอดคงเหลือ
ของรายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี มิ ไ ด้ เ ป็ นข้ อ ห้ ามการรั บ รู้ รายการหรื อ
เปลี่ ย นแปลงยอดคงเหลื อ ของรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี ท่ีเ กิด จากการ
เปลี่ ย นแปลงอื่น ๆ ในนโยบายการบั ญ ชี ต ามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เนื่องจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผล
แตกต่างทางระยะเวลาดังกล่าวจะสอดคล้ องกับนโยบายการรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 11 และจะไม่ถือ
ว่าเป็ นการกําหนดนโยบายการบัญชีใหม่ ในทํานองเดียวกัน ย่อหน้ าที่ 13 มิได้ เป็ นข้ อห้ ามการ
รับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่ างทาง
ระยะเวลาที่ไม่ ได้ มีอยู่ ทันทีก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่
สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีของกิจการที่กาํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 11 (ตัวอย่างเช่น ค่าความ
เสียหายจากพายุ)

ข5.6
ข6

การนําไปใช้กบั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ข7

กิจการซึ่งอยู่ในขอบเขตและเลือกที่จะถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ยังคงต้ องถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อนหน้ าสําหรับการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํา กั บ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี อย่ า งไรก็ต าม ย่ อ หน้ า ที่ 16 ถึ ง 17 ระบุ ว่ า ในบางสถานการณ์
อาจจําเป็ นต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาถือปฏิบัติกับยอดคงเหลือของ
รายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ส ะท้ อนถึง ยอดคงเหลื อ ดัง กล่ า วอย่ า ง
เหมาะสมในงบการเงิน ย่ อหน้ าดังต่ อไปนี้ ระบุ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
เกี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ย่ อหน้ าดังต่ อไปนี้ได้ ระบุข้อกําหนดพิเศษและข้ อยกเว้ นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่นและข้ อกําหนดการแสดงรายการรวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะนําไปถือ
ปฏิบัติ
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การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาถือ
ปฏิบตั ิ
ข8

กิจการอาจจําเป็ นต้ องใช้ การประมาณการและข้ อสมมติในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของ
ยอดคงเหลื อของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดู แลรอตัดบัญชี สําหรั บเหตุการณ์ซ่ึงเกิด ขึ้น
ระหว่ า งวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน กิจ การต้ องนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 มาถือปฏิบัติในการระบุว่าการประมาณการและข้ อสมมติดังกล่าว
ควรได้ รับการปรับปรุงเพื่อสะท้ อนถึงเหตุการณ์เหล่านั้นหรือไม่
การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ

ข9

ข10

ข11

ข12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กําหนดให้ กิจการรั บรู้หนี้ สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี โดยมี
ข้ อยกเว้ นบางประการและรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบาง
ประการ) สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวทั้งหมด กิจการที่ถูกกํากับดูแลด้ านราคาต้ องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กับกิจกรรมทั้งหมดของกิจการรวมถึงกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแล
ด้ านราคาในการระบุจาํ นวนภาษีเงินได้ ท่จี ะรับรู้
ในบางนโยบายการกํากับดูแลด้ านราคา ผู้กาํ กับดูแลด้ านราคาอนุญาตหรือกําหนดให้ กจิ การขึ้น
ราคาในอนาคตเพื่ อที่จะรั บคืนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ บางส่ วนหรื อทั้งหมดของกิจการ ในบาง
สถานการณ์อาจเป็ นผลให้ กิจการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชีซ่ึงเกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามนโยบายการบัญชีท่กี าํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 11 ถึง 12 การรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึง
เกี่ยวข้ องกับภาษีเงินได้ ดังกล่ าวอาจทําให้ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและจํานวนภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีท่จี ะรับรู้เพิ่มขึ้น
แม้ ว่าจะมีข้อกําหนดของการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เมื่อกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีหรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็ น
ผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี กิจการต้ องไม่รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีดังกล่าวในสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี กิจการต้ อง
แสดงรายการสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็ นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข11.1 แสดงรวมกับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต
และด้ านเครดิต หรือ
ข11.2 แสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากจากบรรทัดยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้ านเครดิต
ในทํานองเดียวกัน เมื่อกิจการรั บรู้รายการเปลี่ยนแปลงของสิน ทรั พย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็ นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
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บัญชี กิจการต้ องไม่รวมรายการเปลี่ยนแปลงของจํานวนภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไว้ ในรายการ
บรรทัดค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 12 กิจการต้ องแสดงรายการเปลี่ ยนแปลงของสินทรั พย์
(หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็ นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชีตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข12.1 แสดงรวมกับรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลรอตัดบัญชี ในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
ข12.2 แสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของ
รายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ดู แ ลรอตั ด บั ญ ชี ท่ีเ กี่ย วข้ อ ง ในงบกํา ไรขาดทุ น และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรือ่ ง กําไรต่อหุน้ มาถือปฏิบตั ิ
ข13

ข14

ย่อหน้ าที่ 66 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กําหนดให้ บางกิจการแสดงรายการกําไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่องและกําไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กําหนดให้ กจิ การที่รายงานการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกเปิ ดเผยจํานวนกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและจํานวนกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับกําไรต่อหุ้นแต่ละจํานวนที่แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กิจการซึ่งถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องแสดงมูลค่ากําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้น
ปรั บ ลดเพิ่ ม เติ ม โดยการคํา นวณด้ ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกั น ยกเว้ น มู ล ค่ า ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ร วมการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี และเพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 73 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กิจการต้ องแสดง
รายการกําไรต่อหุ้นตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
อย่ างเด่ นชั ดและเท่าเทียมกับกําไรต่ อหุ้ นตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 33
สําหรับทุกงวดที่นาํ เสนอ
การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาถือปฏิบตั ิ

ข15

ข16

ย่ อหน้ า ที่ 11 ถึง 12 กําหนดให้ กิจการยังคงถือปฏิบัติตามหลั กการบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปที่ใช้
ก่อนหน้ าสําหรับการระบุรายการ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการกลับรายการของการด้ อย
ค่าของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่รี ับรู้ ดังนั้น มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 ไม่นาํ มาถือปฏิบัติกบั ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชีท่รี ับรู้แยกต่างหาก
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 อาจกําหนดให้ กจิ การทดสอบการด้ อยค่าของหน่วย
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สินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดซึ่งรวมยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชี กิจการอาจถูกกําหนดให้ ทดสอบรายการดังกล่าวเนื่องจากหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงิน
สดมีค่าความนิยมรวมอยู่หรือเพราะมีข้อบ่งชี้การด้ อยค่าหนึ่งข้ อหรือมากกว่าหนึ่งข้ อซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับหน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดตามที่กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ในกรณี
ดังกล่าว ย่อหน้ าที่ 74 ถึง 79 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 รวมข้ อกําหนดสําหรับการระบุ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กิจการต้ อง
ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดดังกล่ าวในการพิ จารณาว่ ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ ภายใต้ การ
กํากับดู แลรอตัดบัญชีท่ีรับรู้ได้ รวมในมูลค่ าตามบัญชีของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด
หรือไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้ อยค่า ข้ อกําหนดอื่นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
ต้ องถือปฏิบัติกบั ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้จากการทดสอบดังกล่าว
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรือ่ ง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบตั ิ
ข17

ข18

หลั ก การสํา คั ญ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 กํา หนดให้ ผ้ ู ซ้ ื อธุ ร กิจ รั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่รั บ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 ให้ ข้อยกเว้ นบางประการของหลักการรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการ
ดังกล่าว ย่อหน้ าที่ ข18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อกําหนดพิเศษเพิ่มเติม
ย่อหน้ าที่ 11 ถึง 12 กําหนดให้ กจิ การยังคงถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปที่ใช้ ก่อน
หน้ าสําหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของ
รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ดังนั้นหากกิจการซื้อธุรกิจ กิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามนโยบายการบัญชีท่ีกาํ หนดไว้ ตามย่ อหน้ าที่ 11 ถึง 12 ในงบการเงินรวมสําหรับการรับรู้
รายการและการวัดมูลค่าของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีของ
ผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีของผู้ถูกซื้อ
ต้ องรับรู้ในงบการเงินรวมของผู้ซ้ ือตามนโยบายของผู้ซ้ ือโดยไม่คาํ นึงว่าผู้ถูกซื้อรับรู้ยอดคงเหลือ
ดังกล่าวในงบการเงินของผู้ถูกซื้อหรือไม่
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่
ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก มาถือปฏิบตั ิ

ข19

ข20

ย่ อ หน้ า ที่ 11 ถึ ง 12 กํา หนดให้ กิจ การยั ง คงถื อ ปฏิบั ติ ต ามนโยบายการบั ญ ชี ท่ีใ ช้ ก่ อ นหน้ า
สํา หรั บ การรั บ รู้ร ายการ การวัด มู ลค่ า การด้ อยค่ าและการตั ดรายการของยอดคงเหลื อของ
รายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชี ดังนั้นข้ อกําหนดในการวัดมูลค่ าของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ต้ องไม่ นาํ มาถือปฏิบัติกับยอดคงเหลือรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่รี ับรู้
ย่ อหน้ าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กําหนดให้ แสดงจํานวนเงินแยก
ต่างหากสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แม้ จะ
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ข21

ข22

มีข้อกําหนดตามย่อหน้ าดังกล่าว เมื่อกิจการเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้แสดงการดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้ องไม่ รวมรายการเปลี่ยนแปลงของยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่เี กิดจากจากกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแล
ด้ า นราคาของการดํา เนิ น งานที่ย กเลิ ก ในรายการบรรทัด ซึ่ ง กํา หนดตามย่ อ หน้ า ที่ 33 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กิจการต้ องแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ าน
ราคาของการดําเนินงานที่ยกเลิก ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข20.1 แสดงรวมกับรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกี่ยวข้ องกับกําไรหรือขาดทุน หรือ
ข20.2 แสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของ
รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกี่ยวข้ องกับกําไรหรือขาดทุน
ในทํานองเดียวกัน แม้ จะมีข้อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ ที่ 5 เมื่อกิจการแสดงกลุ่ มสิน ทรั พย์ท่ีจะจําหน่ า ย กิจการต้ อ งไม่ รวมยอดรวมของยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้ านเครดิตซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจะจําหน่ ายไว้ ในรายการรายบรรทัดที่กาํ หนดตามย่ อหน้ าที่ 38 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กิจการต้ องแสดงยอดรวมของยอดคงเหลือของ
รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้ านเครดิตซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี ะจําหน่าย ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข21.1 แสดงรวมกับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต
และด้ านเครดิต หรือ
ข21.2 แสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากจากบรรทัดยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้ านเครดิตอื่น
หากกิจการเลือกรวมยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีและรายการ
เปลี่ ย นแปลงของยอดคงเหลื อ ดั ง กล่ า วซึ่ ง เกี่ย วข้ อ งกับ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีจ ะจํา หน่ า ยหรื อ การ
ดําเนินงานที่ยกเลิกรวมกับรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง กิจการอาจ
จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยแยกต่างหากเป็ นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์รายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
รอตัดบัญชีตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินรวม และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า มาถือปฏิบตั ิ

ข23

ย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 กําหนดว่าบริษัทใหญ่ต้องจัดทํา
งบการเงินรวมโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์อ่นื ๆ
ที่อยู่ ในสถานการณ์ท่ีคล้ ายคลึงกัน ย่ อหน้ าที่ 8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดให้ กจิ การซึ่งอยู่ในขอบเขตและเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข24

ฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดทุกข้ อกับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
รอตัดบัญชีท้งั หมดซึ่งเกิดจากทุกกิจกรรมที่ถูกกํากับดูแลด้ านราคาของกิจการ ดังนั้นหากบริษัท
ใหญ่ รับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีในงบการเงินรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันกับยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นในบริษัทย่ อยทั้งหมดของกิจการ
ข้ อกําหนดนี้ต้องถือปฏิบัติโดยไม่คาํ นึงว่าบริษัทย่อยรับรู้ยอดคงเหลือดังกล่าวในงบการเงินของ
บริษัทย่อยหรือไม่
ในทํานองเดียวกัน ย่ อหน้ าที่ 35 ถึง 36 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 กําหนดว่ าในการ
ปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย กิจการต้ องจัดทํางบการเงินโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันกับรายการ
และเหตุ ก ารณ์ท่ีเ หมื อ นกัน ในสถานการณ์ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กัน ดั ง นั้ น กิจ การต้ อ งทํา การปรั บ ปรุง
นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าสําหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้ อยค่า
และการตั ดรายการของยอดคงเหลื อของรายการที่อยู่ ภ ายใต้ การกํา กับ ดู แลรอตั ด บัญ ชี ใ ห้ มี
นโยบายการบัญชีเดียวกันกับกิจการที่ลงทุนในการปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วน
ได้เสียในกิจการอื่น มาถือปฏิบตั ิ

ข25

ข26

ข27

ย่อหน้ าที่ 12.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผย
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่แ บ่ ง ให้ กับ ส่ ว นได้ เ สียที่ไ ม่ มี อาํ นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยในระหว่ างรอบ
ระยะเวลารายงานสําหรับบริษัทย่อยแต่ละรายซึ่งมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
ต่อกิจการที่เสนอรายงาน กิจการซึ่งรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัด
บัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องเปิ ดเผยรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิของยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงได้ รวมไว้ ในจํานวนเงินที่กาํ หนดให้
เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 12.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ย่อหน้ าที่ 12.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริ ษั ทย่ อยสําหรั บบริ ษัทย่ อยแต่ ละรายซึ่ งมีส่วนได้ เสียที่ไ ม่ มี
อํานาจควบคุ มที่มีสาระสําคัญต่ อกิจการที่เสนอรายงานตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ข10 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ในทํานองเดียวกัน ย่อหน้ าที่ 21.2.2 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 สําหรับ
การร่วมค้ าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสําคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน ย่อหน้ าที่ ข16 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปซึ่งกิจการต้ อง
เปิ ดเผยสํา หรั บ บริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ าอื่ น ทั้ ง หมดที่ แ ต่ ล ะรายไม่ มี ส าระสํา คั ญ ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
นอกเหนือจากข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 12 21 ข10 ข12 ถึง ข13 และ ข16 ของมาตรฐาน
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ข28

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กิจการซึ่งรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับ
ดู แลรอตัดบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ต้องเปิ ดเผยยอดรวมของยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต ยอดรวมของยอดคงเหลือ
ของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิตและรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิของ
ยอดคงเหลือดังกล่ าว แยกระหว่ างจํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนและจํานวนที่รับรู้ในกําไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น สํา หรั บ กิ จ การแต่ ล ะรายตามการเปิ ดเผยของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12
ย่ อหน้ า ที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 12 กํา หนดข้ อมู ลที่กิจการต้ อง
เปิ ดเผยเมื่อกิจการรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งคํานวณตาม
ย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 นอกเหนือจากข้ อมูลที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กิจการซึ่งเลือกที่จะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องเปิ ดเผยส่วนของผลกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นส่วนของ
การตัดรายการยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลรอตัดบัญชีในบริษัทย่อยเดิม
ณ วันที่กจิ การสูญเสียการควบคุม
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
ค1

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงบการเงินที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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