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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14 

เรือ่ง 

รายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลรอตดับญัชี 

 

 

คํานาํ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เร่ือง รายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตัดบญัชี ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

(IFRS 14: Regulatory Deferral Accounts (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14 

เรือ่ง รายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลรอตัดบัญชี 

 

วตัถุประสงค ์

 
1 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือ เพ่ือระบุข้อกาํหนดเกี่ยวกับ

รายงานทางการเงินสาํหรับยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลรอตัดบัญชีที่

เกิดขึ้นเม่ือกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าที่ราคาหรืออัตราซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากบั

ดแูลดา้นราคา 

2 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ 

2.1 จาํกัดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่ถือปฏิบัติตามหลกัการบัญชีทีร่ับรองทั่วไปทีใ่ชก่้อนหนา้  

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบัการแสดงรายการของรายการเหล่าน้ัน และ 

2.2 เปิดเผยข้อมูลเพ่ือ 

2.2.1 ระบุและอธิบายจาํนวนเงินที่รับรู้ ในงบการเงินของกิจการที่เกิดขึ้ นจากการ

กาํกบัดูแลด้านราคา  

2.2.2 ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการทาํความเข้าใจถึงจาํนวนเงิน จังหวะเวลา และความ

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีใดๆ ที่รับรู้ 

3 ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตกิจการซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขต

ข้างต้น ยังคงบันทึกรายการสําหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล           

รอตัดบัญชีในงบการเงินต่อไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าเม่ือถือปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้การจาํกดัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีซ่ึงอ้างถึง

ในย่อหน้าที่ 2 ข้างต้น 

4 นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อกาํหนดพิเศษในบางเร่ืองหรือ

ข้อยกเว้นในบางเร่ืองจากข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น โดย

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ทั้งหมดสาํหรับการรายงานยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล

รอตัดบัญชี และข้อกาํหนดพิเศษใดๆ หรือข้อยกเว้นใดๆ จากข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือน้ัน ได้ถูกนาํมารวมอยู่ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีแทนการรวมอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

ขอบเขต 

 

5 กิจการไดร้บัอนุญาตใหถ้ือปฏิบติัตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้

กบังบการเงินทีจ่ัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครัง้แรกได ้ก็ต่อเมือ่ 
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5.1 เป็นกิจกรรมทีถ่กูกาํกับดูแลดา้นราคา และ 

5.2 ไดร้บัรูจํ้านวนเงินในงบการเงินตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปที่ใชก่้อนหนา้ซ่ึง

เขา้เงือ่นไขเป็นยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

6 กิจการต้องถือปฏิบติัตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ก ับ 

งบการเงินสําหรบังวดบญัชีถดัไป (กบังบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเป็นครั้งแรก) ก็ต่อเมื่อไดร้บัรูย้อดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากบั

ดูแลรอตัดบัญชีโดยเลือกที่จะถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบันี้  

7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอื่นๆ ของกจิการที่ถูก

ว่าจ้างในกิจกรรมที่ถูกกาํกับดูแลด้านราคา ในการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี จํานวนเงินใดๆ ที่ได้รับอนุญาตหรือถูกกาํหนดให้รับรู้ เป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นต้องไม่ถูกนาํมา

รวมในจาํนวนเงินซ่ึงจัดประเภทเป็นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัด

บัญชี 

8 กิจการที่อยู่ภายใตข้อบเขตและเลือกที่จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้  ตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้กําหนดทุกขอ้สําหรบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้าร

กํากบัดูแลรอตดับญัชีทุกรายการที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมที่ถูกกํากบัดูแลดา้นราคาทั้งหมดของ

กิจการ   

 
การรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ 
 

 

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวจากย่อหนา้ที่ 11 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบาย 

การบัญช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการและขอ้ผดิพลาด 

 

9 กิจการซ่ึงมีกิจกรรมทีถู่กกํากบัดูแลดา้นราคา และอยู่ภายใตข้อบเขตและเลือกทีจ่ะถอืปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ตอ้งถือปฏิบติัย่อหนา้ที่ 10 และ 12 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและ

ขอ้ผดิพลาด ในการกําหนดนโยบายการบญัชีสาํหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่า

และการตดัรายการของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

10 ย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการและข้อผิดพลาด ได้ระบุแหล่งอ้างองิและแนวปฏบิัติซ่ึงกาํหนดหรืออนุญาตให้ฝ่าย

บริหารพิจารณาในการกาํหนดนโยบายการบัญชีสาํหรับรายการในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏบิัติโดยเฉพาะสาํหรับรายการน้ัน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีได้ยกเว้นกิจการจากการถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด กับนโยบาย 
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การบัญชีสาํหรับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี ดังน้ันกิจการที่รับรู้ยอดคงเหลือของรายการ 

ที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า (ไม่ว่าจะ

รับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก หรือรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นและ

หน้ีสินอื่น) ยังคงได้รับอนุญาตในการรับรู้ ยอดคงเหลือดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีต่อไป โดยข้อยกเว้นจากย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด แต่ต้องมีการเปล่ียนแปลงการ

แสดงรายการใดๆ ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี    

 

ความต่อเนือ่งของนโยบายการบญัชีทีมี่อยู่ 

 

11 ในการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มาถือปฏิบติั กิจการยงัคงตอ้งถือ

ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปที่ใชก่้อนหนา้กบันโยบายการบญัชีสําหรบัการรบัรู ้

รายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี ยกเวน้การเปลีย่นแปลงใดๆ ซ่ึงอนุญาตไวใ้นย่อหนา้ที ่13

ถึง 15 อย่างไรก็ตาม การแสดงรายการของจํานวนเงินนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของ

การแสดงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ซ่ึงอาจกําหนดให้

เปลีย่นแปลงไปจากนโยบายการแสดงรายการตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปทีใ่ชก่้อนหนา้

ของกิจการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 19) 

12 กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11 อย่างสมํ่าเสมอกบังวดบัญชีถัดไป 

ยกเว้นการเปล่ียนแปลงที่อนุญาตไว้ในย่อหน้าที่ 13 ถงึ 15 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 
13 กิจการตอ้งไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเพื่อที่จะรบัรูย้อดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี กิจการอาจเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีสําหรบัการรบัรู ้

รายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี หากการเปลีย่นแปลงนั้นทําใหง้บการเงินมีความเกีย่วขอ้ง

กบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินและความน่าเช่ือถือ
1
ไม่นอ้ยลง หรือความ

                                                 
1
 “ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม” ได้รวมลักษณะหลักที่กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับเดิม 

เรียกว่า “ความน่าเช่ือถือ” โดยข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี อยู่บน

พ้ืนฐานของข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

และข้อผดิพลาด ซ่ึงยังคงไว้ด้วยคาํว่า “ความน่าเช่ือถอื”  
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น่าเช่ือถือเพิ่มข้ึนและความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจต่อผูใ้ชง้บการเงินไม่นอ้ยลง กิจการ

ตอ้งประเมินเรื่องความเกี่ยวขอ้งกบัการตัดสินใจและความน่าเช่ือถือโดยใชเ้กณฑ์ใน         

ย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการและขอ้ผดิพลาด 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ยกเว้นกิจการในการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 10 

หรือ 14 ถึง 15 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการและข้อผิดพลาดในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  เ พ่ือสนับสนุน 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอ

ตัดบัญชี กิจการต้องแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงน้ันทาํให้งบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ใน 

ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการและข้อผิดพลาด มากขึ้น อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงน้ันไม่จาํเป็นต้องเป็นไป

ตามเกณฑเ์หล่าน้ันทั้งหมดสาํหรับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ

ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบญัชี 

15 ย่อหน้าที่ 13 ถึง 14 ถือปฏิบัติกับทั้งกรณีการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นในการเร่ิมนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ และกรณีการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นสาํหรับรอบ

ระยะเวลารายงานภายหลัง 

  

 ความเกีย่วขอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

   
16 ขอ้กําหนดพิเศษ ขอ้ยกเวน้ หรือขอ้กําหนดเพิม่เติมเฉพาะใดๆ เกีย่วกบัความเกีย่วขอ้งของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนได้

รวมอยู่ภายในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  (ดูย่อหนา้ที่ ข7 ถึง ข28) ในกรณีที่

ไม่ไดมี้ขอ้กําหนดพิเศษ ขอ้ยกเวน้ หรือขอ้กําหนดเพิ่มเติมใดๆ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัอ่ืนตอ้งนํามาถือปฏิบติักบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากบั

ดูแลรอตดับญัชีเช่นเดียวกบัการนํามาถือปฏิบติักบัสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่

ไดร้บัรูต้ามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

17 ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นอาจถูกนาํมาถือปฏบิัติกบัยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี ซ่ึงวัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของกจิการ

ตามข้อกาํหนดที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 เพ่ือให้ยอดคงเหลือน้ันสะท้อนตัวเลขอย่าง

เหมาะสมในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น กจิการอาจมีกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแลด้านราคาในต่างประเทศ

ซ่ึงรายการค้าและยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีอยู่ในสกุลเงินที่

ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการที่เสนองบการเงิน ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีและรายการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือดังกล่าวต้องแปลงค่า

โดยถือปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
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การแสดงรายการ 

การเปลีย่นแปลงการแสดงรายการ 

 

18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเพ่ิมข้อกาํหนดในการแสดงรายการตามที่ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 20 ถึง 26 สาํหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี 

ซ่ึงรับรู้ รายการตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 เม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีจะรับรู้

รายการในงบแสดงฐานะการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ ตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ข้อกาํหนดในการแสดงรายการเหล่าน้ีให้แยกแสดง

รายการของผลกระทบการรับรู้ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี

ออกจากข้อกาํหนดการรายงานทางการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

19 นอกจากน้ี รายการซ่ึงถูกกาํหนดให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนอ

งบการเงิน กจิการที่ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องแสดงรายการยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีทั้งหมด และรายการเปล่ียนแปลงของ

ยอดคงเหลือดังกล่าวตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 20 ถงึ 26 

 

การจดัประเภทรายการของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

 
20 กิจการตอ้งแสดงรายการเป็นรายการรายบรรทดัแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรบั 

20.1 ยอดรวมของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลรอตัดบญัชี

ทั้งหมดดา้นเดบติ และ  

20.2 ยอดรวมของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลรอตัดบญัชี

ทั้งหมดดา้นเครดิต  

21 เมื่อกิจการแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และหนี้ สิน

หมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุนเวียน โดยจัดประเภทแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

กิจการตอ้งไม่จัดประเภทยอดรวมของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแล

รอตดับญัชีเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน รายการรายบรรทดัแยกต่างหากที่

กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 20 นั้นตอ้งแยกส่วนจากสินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่แสดงรายการตามที่

กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนโดยการใชย้อดรวมย่อย โดยใหแ้สดง

เป็นยอดก่อนยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี 
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การจัดประเภทรายการของรายการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

 

22 กิจการตอ้งแสดงรายการในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรบัรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชีทั้ งหมดสําหรบัรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

รายการที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอ่ืน รายการรายบรรทดัแยกต่างหากตอ้งใชส้ําหรบัรายการเปลีย่นแปลงสุทธิซ่ึง

เกีย่วขอ้งกบัรายการที ่

22.1 จะไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั และ 

22.2 จะมีการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลงัเมือ่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีเ่ฉพาะเจาะจง  

23 กิจการตอ้งแสดงรายการเป็นรายการรายบรรทดัแยกต่างหากในส่วนของกําไรขาดทุนของ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรืองบกําไรขาดทุน สําหรับรายการ

เปลี่ยนแปลงสุทธิที่เหลืออยู่ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดั

บัญชีทั้ งหมดสําหรับรอบระยะเวลารายงาน เช่น มูลค่าจ่ายซ้ือ โดยไม่รวมรายการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ไดถู้กสะทอ้นในกําไรหรือขาดทุน รายการรายบรรทดัแยกต่างหากนี้ ตอ้ง

แยกส่วนจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที่แสดงรายการตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอ่ืนโดยการใชย้อดรวมย่อย โดยใหแ้สดงเป็นยอดก่อนรายการเปลีย่นแปลง

สุทธิของยอดคงเหลือของรายการทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

24 เม่ือกจิการรับรู้รายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี กจิการต้อง

แสดงรายการสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้อง

กบัสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้กบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การ

กาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องและรายการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องของยอดคงเหลือน้ัน      

แทนการแสดงรายการรวมตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

สาํหรับสินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้       

(ดูย่อหน้าที่ ข9 ถงึ ข12)  

25 เม่ือกจิการแสดงรายการการดาํเนินงานที่ยกเลิกหรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจาํหน่ายตามที่กาํหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและ

การดําเนินงานทีย่กเลิก กจิการต้องแสดงรายการยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบั

ดูแลรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ และรายการเปล่ียนแปลงสทุธทิี่เกี่ยวข้องใดๆ ของยอดคงเหลือ 

(หากมี) ไว้กับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีและรายการ

เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือน้ัน แทนการแสดงรายการไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายหรือ

การดาํเนินงานที่ยกเลิก (ดูย่อหน้าที่ ข19 ถงึ ข22)  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563  10 

26 เม่ือกจิการแสดงรายการกาํไรต่อหุ้นตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง กาํไร

ต่อหุ ้น กิจการต้องแสดงรายการกําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดเพ่ิมเติม 

ซ่ึงคาํนวณโดยใช้มูลค่ากาํไรตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง กาํไรต่อหุ้น 

แต่ไม่รวมการเปล่ียนแปลงในยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี  

(ดูย่อหน้าที่ ข13 ถงึ ข14) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

วตัถุประสงค ์

 

27 กิจการที่เลือกจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่

ทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมิน 

27.1 ลกัษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการกํากบัดูแลดา้นราคาซ่ึงกําหนดราคาที่

กิจการจะสามารถเรียกเก็บจากลูกคา้สําหรบัสินคา้หรือบริการทีส่่งมอบ และ 

27.2 ผลกระทบของการกํากบัดูแลดา้นราคาที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสด   

28 หากการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 ถึง 36 ไม่ถูกพิจารณาว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 27 การเปิดเผยข้อมูลน้ันอาจละเว้นใน 

งบการเงินได้ หากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 30 ถึง 36  

ไม่เพียงพอที่จะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 27 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่

จาํเป็นเพ่ือทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

29 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 27 กิจการต้องพิจารณาทุกเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

29.1 ระดับของรายละเอยีดที่จาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของการเปิดเผยข้อมูล 

29.2 ควรเน้นข้อกาํหนดต่างๆ ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

29.3 การแยกหรือการรวมรายการควรมีมากน้อยเพียงใด และ 

29.4 ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่ 

 

คําอธิบายของกิจกรรมทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลดา้นราคา 

 

30 เพ่ือช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่ถูกกาํกับ

ดูแลด้านราคาของกจิการ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับแต่ละประเภทของกจิกรรมที่ถูกกาํกบั

ดูแลด้านราคาของกจิการ ดังน้ี 

30.1 คาํอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมที่ถูกกาํกับดูแลด้าน

ราคา และกระบวนการในการกาํหนดเร่ืองการกาํกบัดูแลด้านราคา 

30.2 ช่ือของผู้กํากับดูแลด้านราคา หากผู้กํากับดูแลด้านราคาเป็นบุคคลหรือกิจการที่
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เกี่ยวข้องกนั (ตามคาํนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ันพร้อมกบั

คาํอธบิายว่าเกี่ยวข้องกนัอย่างไร 

30.3 การได้รับประโยชน์ในอนาคตของแต่ละประเภท (เช่น แต่ละประเภทของต้นทุนหรือ

รายได้) ของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต 

หรือการกลับรายการของแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้ 

การกํากับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิต ได้รับผลกระทบตามความเสี่ยงและความ 

ไม่แน่นอนอย่างไร ตัวอย่างเช่น 

30.3.1 ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ (เช่น การเปล่ียนแปลงทศันคติของลูกค้า ความพร้อม

ของแหล่งอปุทานทางเลือก หรือระดับของการแข่งขนั)  

30.3.2 ความเสี่ยงด้านการกาํกบัดูแล (เช่น การเสนอให้พิจารณาหรือการอนุมัติการ

ใช้ราคาที่กาํหนดไว้ หรือ การประเมินของกิจการเกี่ยวกับการดาํเนินการ 

ด้านการกาํกบัดูแลในอนาคตที่คาดการณไ์ว้) 

30.3.3 ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (เช่น ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน หรือความเสี่ยงด้านตลาด

อื่นๆ) 

31 การเปิดเผยข้อมูลที่กําหนดไว้ในย่อหน่าที่ 30 ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ใดที่หน่ึงระหว่างใน    

หมายเหตุประกอบงบการเงินโดยตรง หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยการอ้างองิจากงบการเงินไป

ยังรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการหรือรายงานความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้   

งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน หากข้อมูลไม่ได้ถูก

รวมไว้ในงบการเงินโดยตรงหรือไม่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นงบการเงินที่ไม่

สมบูรณ ์

 

คําอธิบายของจํานวนเงินทีร่บัรู ้

 

32 กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้ รายการและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่

อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี และวิธกีารวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและวิธกีารวัดมูลค่าภายหลัง 

รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้      

การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี และวิธกีารปันส่วนของผลขาดทุนจากการด้อยค่าใดๆ 

33 สาํหรับแต่ละประเภทของกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแลด้านราคา กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี

ในแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี  

33.1 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกบัมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 

ในรปูแบบของตารางเว้นแต่รปูแบบอื่นจะเหมาะสมมากกว่า กจิการต้องใช้ดุลยพินิจใน

การตัดสนิใจระดับของรายละเอยีดที่จาํเป็น (ดูย่อหน้าที่ 28 ถึง 29) แต่โดยปกติแล้ว

ส่วนประกอบต่อไปน้ีมักจะเกี่ยวข้อง 

33.1.1 จาํนวนเงินที่รับรู้ เป็นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอ
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ตัดบัญชีในระหว่างงวดปัจจุบันในงบแสดงฐานะการเงิน 

33.1.2 จาํนวนเงินที่รับรู้ ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับยอดคงเหลือซ่ึงได้รับคืน (บางคร้ัง เรียกว่า ตัดจาํหน่าย) หรือถูกกลับ

รายการในระหว่างงวดปัจจุบัน และ 

33.1.3 จาํนวนเงินอื่นโดยกาํหนดแยกจากกนั ซ่ึงกระทบกบัยอดคงเหลือของรายการ

ที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี เช่น การด้อยค่า รายการที่ได้มาหรือ 

ที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รายการขาย หรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศหรืออตัราคิดลด 

33.2 อัตราผลตอบแทนหรืออตัราคิดลด (หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องให้รวมถึงอัตราศูนย์หรือ

ช่วงของหลายอตัรา) ที่ใช้เพ่ือสะท้อนเร่ืองมูลค่าเงินตามเวลาที่สามารถถอืปฏบิัติได้ใน

แต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี และ 

33.3 ระยะเวลาคงเหลือที่กจิการคาดว่าจะได้รับคืน (หรือตัดจาํหน่าย) จากมูลค่าตามบัญชี

ของแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี

ด้านเดบิต หรือการกลับรายการของแต่ละประเภทของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิต 

34 เม่ือการกาํกับดูแลด้านราคามีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและจังหวะเวลาของค่าใช้จ่าย (รายได้) 

ภาษีเงินได้ของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบของการกํากับดูแลด้านราคาที่ มีต่อ    

จํานวนเงินที่รับรู้ ของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกจากน้ี 

กจิการต้องเปิดเผยยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบั

ทางภาษีและรายการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกบัยอดคงเหลือน้ันแยกไว้ต่างหาก  

35 เม่ือกิจการได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี ่ยวกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น สาํหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่มีกิจกรรมที่ถูกกาํกับดูแลด้านราคา และสาํหรับยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่ถูกรับรู้ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินซ่ึงถูกรวมสาํหรับยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิต และรายการเปล่ียนแปลงสทุธใินยอด

คงเหลือดังกล่าวสาํหรับส่วนได้เสยีที่กาํหนดให้เปิดเผย (ดูย่อหน้าที่ ข25 ถงึ ข28) 

36 เม่ือกิจการสรุปได้ว่ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีไม่สามารถ

ได้รับคืนหรือกลับรายการได้เตม็จาํนวน กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว พร้อมเหตุผลว่า

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถได้รับคืนหรือกลับรายการได้ และจาํนวนเงินที่ลดลงของยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี 
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ภาคผนวก ก  
 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก 

งบการเงินประจําปีที่กิจการได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยมีคาํอธบิายอย่างชัดเจนและ

เปิดเผยการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

ผูน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นครั้งแรก 

กจิการที่นาํเสนองบการเงินที่จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเป็นครั้งแรก 

  

หลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปที่

ใชก่้อนหนา้  

 

เกณฑ์ทางการบัญชีที่ผูน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใชเ้ป็นครั้งแรกนาํมาใช้ ก่อนการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

  

กิจกรรมทีถู่กกํากบัดูแลดา้นราคา กจิกรรมของกจิการที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลดา้นราคา 

 
การกํากบัดูแลดา้นราคา โครงสร้างสาํหรับการกาํหนดราคาที่สามารถเรียกเกบ็จากลูกค้า

สาํหรับค่าสินค้าหรือบริการ และโครงสร้างดังกล่าวอยู่ภายใต้การ

กาํกบัดูแลและ/หรือการอนุมัติโดยผูก้ํากบัดูแลดา้นราคา 

  

ผูก้ํากบัดูแลดา้นราคา กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิที่ได้รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎ

ข้อบังคับเพ่ือกาํหนดราคาหรือช่วงของราคาที่ใช้กบักจิการ ผูก้ํากบั

ดูแลดา้นราคาอาจเป็นบุคคลที่สามหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการกาํกับดูแลของกิจการ หากกลุ่ม

บุคคลดังกล่าวถูกแต่งตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือกฎข้อบังคับให้

กาํหนดราคาเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าและเพ่ือให้กิจการมีฐานะ

การเงินม่ันคงเพียงพอ 

  

ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกํากบัดูแลรอตดับญัชี 

 

ยอดคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ที่ไม่สามารถรับรู้ เป็น

สินทรัพย์หรือหน้ีสินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่เข้า

เง่ือนไขการรับรู้ เป็นรายการรอตัดบัญชี เน่ืองจากถูกรวมหรือคาดว่าจะถูกรวม

ในการกาํหนดราคาที่สามารถเรียกเกบ็จากลูกค้าโดยผูก้ํากบัดูแลดา้นราคา 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั  

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

กิจกรรมทีถู่กกํากบัดูแลดา้นราคา 

 

ข1 ในอดีต การกาํกบัดูแลด้านราคาถือปฏบิัติกบักจิกรรมทั้งหมดของกจิการ อย่างไรกต็าม จากการ

ซ้ือธุรกจิ ความหลากหลายของธุรกจิ และการยกเลิกการกาํกบัดูแล การกาํกบัดูแลด้านราคาใน

ปัจจุบันอาจถือปฏบิัติกบับางกจิกรรมของกจิการเท่าน้ัน ซ่ึงส่งผลให้มีทั้งกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแล

และกจิกรรมที่ไม่ถูกกาํกบัดูแล มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถือปฏบิัติกบักจิกรรมที่

ถูกกํากับดูแลด้านราคาเท่าน้ันที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของกฎข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติที่

ดาํเนินการโดยผู้กาํกับดูแลด้านราคา โดยไม่คาํนึงถึงประเภทของกิจการหรืออุตสาหกรรมที่

กจิการน้ันดาํเนินงานอยู่ 

ข2 กจิการต้องไม่ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบักจิกรรมที่กาํกบัดูแลเอง

เช่น กิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างการกาํหนดราคาซ่ึงถูกกาํกับดูแลและ/หรืออนุมัติโดย 

ผู้กาํกบัดูแลด้านราคา กรณต่ีอไปน้ีไม่ได้เป็นการกดีกนักจิการในการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี  
ข2.1 กลุ่มบุคคลที่กาํกบัดูแลกจิการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัของกจิการเป็นผู้กาํหนดราคา

เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าและเพ่ือให้กิจการมีฐานะการเงินม่ันคงเพียงพอภายใต้

โครงสร้างการกาํหนดราคาที่กาํหนดไว้ และ 

ข2.2 โครงสร้างการกาํหนดราคาน้ันอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลและ/หรือภายใต้การอนุมัติโดย

กลุ่มบุคคลที่มีสทิธทิี่ได้รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎข้อบังคับ 

 

ความต่อเนือ่งของนโยบายการบญัชีทีมี่อยู่ 

 

ข3 เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่

ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีหมายถึง ยอดคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ที่ไม่

สามารถรับรู้ เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแต่เข้า

เง่ือนไขการรับรู้ เป็นรายการรอตัดบัญชีเน่ืองจากผู้กาํกบัดูแลด้านราคาได้รวมหรือคาดว่าจะรวม

ในการกาํหนดราคาที่สามารถเรียกเกบ็จากลูกค้า ค่าใช้จ่าย (รายได้) บางรายการอาจไม่อยู่ใน

ขอบเขตของราคาที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแล ตัวอย่างเช่น จาํนวนเงินที่ไม่ได้คาดหวังว่าผู้กาํกบั

ดูแลด้านราคาจะยอมรับหรือจาํนวนเงินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการกาํกบัดูแลด้านราคา 

ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น เว้นแต่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นจะอนุญาตหรือกาํหนดให้รวมอยู่ในราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 
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ข4 ในบางกรณี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุอย่างชัดเจนห้ามกิจการรับรู้ ยอด
คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่อาจรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก

หรือรวมอยู่ในรายการบรรทัดอื่น ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า อย่างไรกต็าม ตามย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการซ่ึงเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีในงบการเงินที่จัดทาํขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกใช้

ข้อยกเว้นจากย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เพ่ือถือปฏบิัติตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าอยู่ต่อไป สาํหรับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการ

ตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี นโยบายการบัญชี

ดังกล่าวอาจรวมถงึวิธปีฏบิัติดังต่อไปน้ี ตัวอย่างเช่น 

ข4.1  การรับรู้รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตเม่ือกจิการมีสทิธ ิ(จาก

การดาํเนินการของผู้กาํกบัดูแลด้านราคาหรือคาดว่าผู้กาํกบัดูแลด้านราคาจะดาํเนินการ) 

ที่จะขึ้นราคาในอนาคตเพ่ือที่จะได้รับคืนต้นทุน (เช่น ต้นทุนที่ตั้งใจว่าจะได้รับคืนผ่าน

ทางราคาที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล)  

ข4.2  การรับรู้ รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตหรือด้านเครดิตด้วย

จาํนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนหรือกาํไรจากการจาํหน่ายหรือเลิกใช้ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงคาดว่าจะได้รับคืนหรือกลับรายการผ่านทางราคา

ในอนาคต  

ข4.3  การรับรู้ รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิตเม่ือกิจการต้องลด

ราคาในอนาคต เน่ืองจากผู้กาํกับดูแลด้านราคาดาํเนินการหรือคาดว่าจะดาํเนินการ

เพ่ือที่จะกลับรายการต้นทุนที่ได้รับคืนมากเกนิไป เช่น มูลค่ารับคืนส่วนเกนิซ่ึงกาํหนด

โดยผู้กาํกบัดูแลด้านราคา และ 

ข4.4  การวัดมูลค่ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีโดยไม่คิด

ลดหรือคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี้ยหรืออตัราคิดลดที่ผู้กาํกบัดูแลด้านราคากาํหนด  

ข5 ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็นประเภทของต้นทุนที่ผู้กาํกบัดูแลด้านราคาอาจตัดสนิใจรวมในการกาํหนด

ราคาและกจิการอาจรับรู้ เป็นยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี 

 ข5.1 ผลต่างปริมาณหรือราคาซ้ือ 
ข5.2 ต้นทุนของโครงการพลังงานสเีขียวที่ได้รับอนุมัติ (ส่วนที่เกนิจากจาํนวนเงินที่รวมเป็น

ส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  
เร่ือง ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ)์ 

ข5.3 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการผลิตที่ถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ของ

การกาํกับดูแลด้านราคา (แต่ไม่อนุญาตให้รวมอยู่ในต้นทุนของที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณต์ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16) 
ข5.4 ต้นทุนการยกเลิกโครงการ 
ข5.5 ค่าความเสยีหายจากพายุ และ 
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ข5.6 จํานวนที่ถือเป็นดอกเบี้ ย (รวมถึงจํานวนเงินทุนซ่ึงใช้ในระหว่างการก่อสร้างที่ให้

ผลตอบแทนแก่กจิการจากทุนของส่วนของผู้เป็นเจ้าของและจากการกู้ยืม) 
ข6 โดยทั่วไปยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีแสดงผลแตกต่างทาง

ระยะเวลาระหว่างรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้ตามกฎข้อบังคับและรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้ เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน เม่ือกิจการเปล่ียนนโยบายการบัญชีเน่ืองมาจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกหรือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ออกหรือปรับปรุงใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรก ผลแตกต่างทางระยะเวลาอาจจะเกิดขึ้ นซ่ึงก่อให้เกิด

การรับรู้ รายการหรือการเปล่ียนแปลงยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัด

บัญชี ข้อห้ามในย่อหน้าที่ 13 ซ่ึงห้ามกจิการเปล่ียนนโยบายการบัญชีเพ่ือที่จะรับรู้ยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลรอตัดบัญชีมิได้เป็นข้อห้ามการรับรู้ รายการหรือ

เปล่ียนแปลงยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอื่นๆ ในนโยบายการบัญชีตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เน่ืองจากการรับรู้ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่เกิดจากผล

แตกต่างทางระยะเวลาดังกล่าวจะสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 11 และจะไม่ถือ

ว่าเป็นการกาํหนดนโยบายการบัญชีใหม่ ในทาํนองเดียวกัน ย่อหน้าที่ 13 มิได้เป็นข้อห้ามการ

รับรู้ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างทาง

ระยะเวลาที่ไม่ได้มีอยู่ทันทีก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่

สอดคล้องกบันโยบายการบัญชีของกิจการที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11 (ตัวอย่างเช่น ค่าความ

เสยีหายจากพายุ) 

 

การนาํไปใชก้บัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

 

ข7 กิจการซ่ึงอยู่ในขอบเขตและเลือกที่จะถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ียังคงต้องถือปฏบิัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าสาํหรับการรับรู้

รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกํากับดูแลรอตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่ 16 ถึง 17 ระบุว่าในบางสถานการณ์             

อาจจาํเป็นต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาถือปฏิบัติกับยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีเพ่ือให้สะท้อนถึงยอดคงเหลือดังกล่าวอย่าง

เหมาะสมในงบการเงิน ย่อหน้าดังต่อไปน้ี ระบุว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

เกี่ยวข้องกับข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ย่อหน้าดังต่อไปน้ีได้ระบุข้อกาํหนดพิเศษและข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นและข้อกาํหนดการแสดงรายการรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงคาดว่าจะนาํไปถือ

ปฏบิัติ 
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 การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 เรือ่ง เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน มาถอื

ปฏิบติั 

 

ข8 กจิการอาจจาํเป็นต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติในการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของ

ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี สาํหรับเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้ น

ระหว่างวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้องนํา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 มาถือปฏบิัติในการระบุว่าการประมาณการและข้อสมมติดังกล่าว

ควรได้รับการปรับปรงุเพ่ือสะท้อนถงึเหตุการณเ์หล่าน้ันหรือไม่ 

 
การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษีเงินได ้มาถอืปฏิบติั 
 

ข9 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กาํหนดให้กิจการรับรู้ หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยมี

ข้อยกเว้นบางประการและรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (โดยขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบาง

ประการ) สาํหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทั้งหมด กจิการที่ถูกกาํกบัดูแลด้านราคาต้องถอืปฏบิัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กับกิจกรรมทั้งหมดของกิจการรวมถึงกิจกรรมที่ถูกกาํกับดูแล

ด้านราคาในการระบุจาํนวนภาษีเงินได้ที่จะรับรู้  

ข10 ในบางนโยบายการกาํกบัดูแลด้านราคา ผู้กาํกบัดูแลด้านราคาอนุญาตหรือกาํหนดให้กจิการขึ้น

ราคาในอนาคตเพ่ือที่จะรับคืนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมดของกิจการ ในบาง

สถานการณ์อาจเป็นผลให้กิจการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัด

บัญชีซ่ึงเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามนโยบายการบัญชีที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 การรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีซ่ึง

เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ดังกล่าวอาจทาํให้เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวและจาํนวนภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีที่จะรับรู้ เพ่ิมขึ้น 
ข11 แม้ว่าจะมีข้อกาํหนดของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เม่ือกจิการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็น

ผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี กจิการต้องไม่รวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กจิการต้อง

แสดงรายการสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
ข11.1  แสดงรวมกบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต

และด้านเครดิต หรือ 

ข11.2  แสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากจากบรรทดัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิต 

ข12 ในทาํนองเดียวกัน เม่ือกิจการรับรู้ รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัด
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บัญชี กจิการต้องไม่รวมรายการเปล่ียนแปลงของจาํนวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในรายการ

บรรทดัค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ซ่ึงแสดงในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กิจการต้องแสดงรายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ 

(หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ข12.1  แสดงรวมกบัรายการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับ

ดูแลรอตัดบัญชี ในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือ 

ข12.2  แสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในงบกาํไรขาดทุนและ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

 การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 เรือ่ง กาํไรต่อหุน้ มาถอืปฏิบติั 

 

ข13 ย่อหน้าที่ 66 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กาํหนดให้บางกจิการแสดงรายการกาํไรต่อหุ้นขั้น

พ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรับกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองและกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ 

นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กาํหนดให้กจิการที่รายงานการดาํเนินงาน

ที่ยกเลิกเปิดเผยจาํนวนกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและจาํนวนกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับการดาํเนินงาน

ที่ยกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข14 สาํหรับกาํไรต่อหุ้นแต่ละจาํนวนที่แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กิจการซ่ึงถือปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องแสดงมูลค่ากาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้น

ปรับลดเพ่ิมเติมโดยการคํานวณด้วยวิธีการเดียวกัน ยกเว้นมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมการ

เปล่ียนแปลงสทุธขิองยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชี และเพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กิจการต้องแสดง

รายการกาํไรต่อหุ้นตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
อย่างเด่นชัดและเท่าเทียมกับกาํไรต่อหุ้นตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 

สาํหรับทุกงวดที่นาํเสนอ 

  

การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มาถอืปฏิบติั 

 

ข15 ย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 กาํหนดให้กิจการยังคงถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ 

ก่อนหน้าสาํหรับการระบุรายการ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการกลับรายการของการด้อย

ค่าของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่รับรู้ ดังน้ัน มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 36 ไม่นาํมาถือปฏบิัติกบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัด
บัญชีที่รับรู้แยกต่างหาก 

ข16 อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 อาจกาํหนดให้กจิการทดสอบการด้อยค่าของหน่วย



 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 14 
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สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงรวมยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัด

บัญชี กจิการอาจถูกกาํหนดให้ทดสอบรายการดังกล่าวเน่ืองจากหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดมีค่าความนิยมรวมอยู่หรือเพราะมีข้อบ่งช้ีการด้อยค่าหน่ึงข้อหรือมากกว่าหน่ึงข้อซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ในกรณี

ดังกล่าว ย่อหน้าที่ 74 ถึง 79 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 รวมข้อกาํหนดสาํหรับการระบุ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด กจิการต้อง

ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดดังกล่าวในการพิจารณาว่ายอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การ

กาํกับดูแลรอตัดบัญชีที่รับรู้ ได้รวมในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

หรือไม่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ข้อกาํหนดอื่นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 

ต้องถอืปฏบิัติกบัผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้จากการทดสอบดังกล่าว 
 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกิจ มาถอืปฏิบติั 

 

ข17 หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 กําหนดให้ผู้ซ้ือธุรกิจรับรู้

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 ให้ข้อยกเว้นบางประการของหลักการรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการ

ดังกล่าว ย่อหน้าที่ ข18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อกาํหนดพิเศษเพ่ิมเติม 

ข18  ย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 กาํหนดให้กจิการยังคงถือปฏบิัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อน

หน้าสาํหรับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี ดังน้ันหากกิจการซ้ือธุรกิจ กิจการต้องถือปฏบิัติ

ตามนโยบายการบัญชีที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 ในงบการเงินรวมสาํหรับการรับรู้

รายการและการวัดมูลค่าของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีของ 

ผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีของผู้ถูกซ้ือ

ต้องรับรู้ ในงบการเงินรวมของผู้ซ้ือตามนโยบายของผู้ซ้ือโดยไม่คาํนึงว่าผู้ถูกซ้ือรับรู้ยอดคงเหลือ

ดังกล่าวในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือหรือไม่ 

 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่ือไวเ้พือ่

ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ มาถอืปฏิบติั 
 

ข19 ย่อหน้าที่ 11 ถึง 12 กาํหนดให้กิจการยังคงถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนหน้า 

สาํหรับการรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการของยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชี ดังน้ันข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ต้องไม่นาํมาถือปฏิบัติกับยอดคงเหลือรายการที่อยู่ภายใต้ 

การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่รับรู้ 
ข20 ย่อหน้าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กาํหนดให้แสดงจาํนวนเงินแยก

ต่างหากสาํหรับการดาํเนินงานที่ยกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แม้จะ



 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 14 
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มีข้อกาํหนดตามย่อหน้าดังกล่าว เม่ือกิจการเลือกที่จะถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีแสดงการดาํเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องไม่รวมรายการเปล่ียนแปลงของยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่เกดิจากจากกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแล

ด้านราคาของการดําเนินงานที่ยกเลิกในรายการบรรทัดซ่ึงกําหนดตามย่อหน้าที่ 33 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กิจการต้องแสดงรายการเปล่ียนแปลงของยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกดิจากกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแลด้าน

ราคาของการดาํเนินงานที่ยกเลิก ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ข20.1  แสดงรวมกบัรายการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับ

ดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกี่ยวข้องกบักาํไรหรือขาดทุน หรือ 

ข20.2 แสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกี่ยวข้องกบักาํไรหรือขาดทุน 

ข21 ในทาํนองเดียวกัน แม้จะมีข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 เม่ือกิจการแสดงกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่าย กิจการต้องไม่รวมยอดรวมของยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิตซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายไว้ในรายการรายบรรทัดที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 38 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กิจการต้องแสดงยอดรวมของยอดคงเหลือของ

รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิตซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จะจาํหน่าย ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 ข21.1 แสดงรวมกบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต

และด้านเครดิต หรือ 

 ข21.2 แสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากจากบรรทดัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิตอื่น 

ข22 หากกจิการเลือกรวมยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีและรายการ

เปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือดังกล่าวซ่ึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่ายหรือการ

ดาํเนินงานที่ยกเลิกรวมกบัรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง กจิการอาจ

จาํเป็นต้องเปิดเผยแยกต่างหากเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์รายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล

รอตัดบัญชีตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงินรวม และมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่28 เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมคา้ มาถอืปฏิบติั 

 

ข23 ย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 กาํหนดว่าบริษัทใหญ่ต้องจัดทาํ

งบการเงินรวมโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนัสาํหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์อื่นๆ  

ที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ย่อหน้าที่ 8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กาํหนดให้กจิการซ่ึงอยู่ในขอบเขตและเลือกที่จะถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ฉบับน้ีต้องถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดทุกข้อกบัยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล

รอตัดบัญชีทั้งหมดซ่ึงเกดิจากทุกกจิกรรมที่ถูกกาํกบัดูแลด้านราคาของกจิการ ดังน้ันหากบริษัท

ใหญ่รับรู้ ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีในงบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนักบัยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้ นในบริษัทย่อยทั้งหมดของกิจการ 

ข้อกาํหนดน้ีต้องถือปฏบิัติโดยไม่คาํนึงว่าบริษัทย่อยรับรู้ยอดคงเหลือดังกล่าวในงบการเงินของ

บริษัทย่อยหรือไม่ 

ข24 ในทาํนองเดียวกัน ย่อหน้าที่ 35 ถึง 36 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 กาํหนดว่าในการ

ปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยี กจิการต้องจัดทาํงบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนักบัรายการ

และเหตุการณ์ที่เหมือนกันในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ันกิจการต้องทาํการปรับปรุง

นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าสาํหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่า

และการตัดรายการของยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีให้มี

นโยบายการบัญชีเดียวกนักบักจิการที่ลงทุนในการปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยี 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วน

ไดเ้สียในกิจการอ่ืน มาถอืปฏิบติั 

 

ข25 ย่อหน้าที่ 12.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผย

กาํไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานสาํหรับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคัญ

ต่อกจิการที่เสนอรายงาน กจิการซ่ึงรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัด

บัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องเปิดเผยรายการเปล่ียนแปลงสทุธขิองยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีซ่ึงได้รวมไว้ในจาํนวนเงินที่กาํหนดให้

เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 12.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ข26 ย่อหน้าที่ 12.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยสาํหรับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคัญต่อกิจการที่เสนอรายงานตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข10 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ในทาํนองเดียวกนั ย่อหน้าที่ 21.2.2 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ข12 ถึง ข13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 สาํหรับ

การร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสาํคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน ย่อหน้าที่ ข16 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาํหนดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปซ่ึงกิจการต้อง

เปิดเผยสําหรับบริษัทร่วมและการร่วมค้าอื่นทั้ งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญตาม 

ย่อหน้าที่ 21.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ข27 นอกเหนือจากข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 12 21 ข10 ข12 ถึง ข13 และ ข16 ของมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กจิการซ่ึงรับรู้ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบั

ดูแลรอตัดบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องเปิดเผยยอดรวมของยอด

คงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีด้านเดบิต ยอดรวมของยอดคงเหลือ

ของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลรอตัดบัญชีด้านเครดิตและรายการเปล่ียนแปลงสุทธิของ

ยอดคงเหลือดังกล่าว แยกระหว่างจาํนวนที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนและจาํนวนที่รับรู้ ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับกิจการแต่ละรายตามการเปิดเผยของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ข28 ย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาํหนดข้อมูลที่กิจการต้อง

เปิดเผยเม่ือกจิการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย ซ่ึงคาํนวณตาม

ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 นอกเหนือจากข้อมูลที่กาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กจิการซ่ึงเลือกที่จะถอืปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องเปิดเผยส่วนของผลกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของ

การตัดรายการยอดคงเหลือของรายการที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลรอตัดบัญชีในบริษัทย่อยเดิม 

ณ วันที่กจิการสญูเสยีการควบคุม 
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ภาคผนวก ค 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ค1 กิจการต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงบการเงินที่จัดทาํขึ้ น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


