คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน เป็ นมาตรฐานการบัญชีทกี่ าหนดเกณฑ์
การนาเสนองบการเงินที่ จัดทาขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ท่ัวไป เพื่ อให้ ม่ันใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถ
เปรียบเทียบได้ กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอื่ น โดยครอบคลุมถึง
ข้ อกาหนดโดยรวมของการนาเสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับโครงสร้ างและข้ อกาหนดขั้นต่าสาหรับ
เนื้อหาที่ ต้องแสดงในงบการเงิน
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญ ชีน้ ี ไม่ได้ ครอบคลุมถึงข้ อกาหนดในการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และ
การเปิ ดเผยสาหรับรายการที่ มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เนื่ องจากข้ อกาหนดดังกล่าวได้ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่ น อีก ทั้งไม่ ได้ ให้ ข้อ กาหนดเป็ นการเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การนาเสนองบการเงินที่ ประกาศโดยหน่วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ละประเทศ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงมี
ความจาเป็ นที่ จะต้ องอ้ างอิงไปถึงข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่ ประกาศเป็ นการเฉพาะนั้น เพื่ อให้
การนาเสนองบการเงินของกิจการสอดคล้ องกับข้ อกาหนดและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานกากับ
ดูแลนั้น เช่น การปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน
ที่ กาหนดแบบรายการย่อเป็ นการเฉพาะให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด นิติ
บุคคลที่ ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้ าตามประมวลรัษฎากร
อย่ างไรก็ตาม ในกรณี บ ริ ษัท มหาชนจากัด อาจจาเป็ นต้ องพิ จารณาข้ อกาหนดที่ ประกาศโดย
หน่วยงานกากับดูแลอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องเพิ่ มเติม เช่น การปฏิบัติตามประกาศของสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
สรุปการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
มีการใช้ คาว่า งบแสดงฐานะการเงิน แทนคาว่างบดุล เพื่ อสะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะของงบการเงิน
ดังกล่ าวมากขึ้น และในกรณี ที่กิจการได้ นานโยบายการบัญ ชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบ
การเงินย้ อนหลังหรือเมื่ อกิจการมีก ารจัดประเภทรายการในงบการเงิน ใหม่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เปรียบเทียบกับงวดก่อนโดยเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างน้ อยสองงวดสาหรับงบการเงินแต่ละงบและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งข้ อกาหนดดังกล่ าวได้ รวมถึงการกาหนดให้ รวมงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันต้ นงวดของงวดแรกสุดที่ นามาเปรียบเทียบไว้ ในงบการเงินฉบับสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
ข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การแสดงการเปลีย่ นแปลงของผูเ้ ป็ นเจ้าของในส่วนของเจ้าของและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การเปลี่ ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้ าของที่ เกิดจากรายการกับ ผู้ เป็ นเจ้ าของในฐานะที่ เป็ น
เจ้ าของ ให้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากการเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ ไม่ได้ เกิดจากรายการ
กับผู้เป็ นเจ้ าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ข้อมูลที่ ดีข้ ึน โดยการรวมรายการที่ มีลักษณะร่วมกันและแยก
รายการที่ มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกัน ในขณะที่ การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่ ไม่ได้ เกิดจาก
รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของ ซึ่ งเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายให้ แสดงในงบการเงินเดียว (งบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น) หรือในงบการเงินสองงบ (งบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหากและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น)
รายการที่ ถูกจัดกลุ่มในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น จะแยกนาเสนอออกเป็ นรายการที่ สามารถจัด
ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลังและรายการที่ ไม่สามารถจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการดังต่อไปนี้ให้ แสดงเป็ นการจัดสรรส่วนของกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ได้ แก่ กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดที่ เป็ นของ
1) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม และ
2) ส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ และ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับงวดที่ เป็ นของ
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น – การปรับ ปรุงการจั ด ประเภทรายการใหม่ แ ละผลกระทบที่ เกี่ย วข้อ ง
ทางภาษี
กิจการต้ องเปิ ดเผยภาษีเงินได้ ทเี่ กี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
โดยวัตถุประสงค์ของการให้ ข้อมูลทางภาษีดังกล่าว คือ เพื่ อให้ มีข้อมูลทางภาษีทเี่ กี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบ
เหล่ านี้ เนื่ องจากองค์ประกอบต่าง ๆ มักมีอัตราภาษีที่แตกต่างจากอัตราที่ ใช้ ในกาไรหรือขาดทุน หาก
รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นถูกแสดงด้ วยยอดก่อนภาษี ภาษีที่เกี่ ยวข้ องกับรายการที่ อาจถูก จัด
ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนและรายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่น้ันต้ อง
แสดงแยกออกมาต่างหาก
นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ทสี่ มั พันธ์กับองค์ประกอบ
ของก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่ น การปรั บ ปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ คื อ จานวนที่ เคยรับ รู้ในกาไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ นในงวดปั จจุ บัน หรือ งวดก่อนๆ ซึ่ งถูก จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในงวดปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว คือ เพื่ อให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินมีข้อมูลที่
เกี่ ยวกับการประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่ าง การจัดสรรส่วนของกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของบริษัทที่ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดสรรส่วนของกาไรหรือขาดทุน
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

5,918,186,178 5,767,409,536 5,050,316,641 2,454,040,478

5,302,467,697 5,091,579,693 5,050,316,641 2,454,040,478
615,718,481
675,829,843
5,918,186,178 5,767,409,536

การจัดสรรส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

6,596,818,099 4,679,808,043 5,099,993,792 2,454,040,478

5,924,854,366 4,037,031,438 5,099,993,792 2,454,040,478
671,963,733
642,776,605
6,596,818,099 4,679,808,043

คานิยาม
งบการเงินที่จัดทาขึ้ นเพื่อวัตถุประสงค์ทวั ่ ไปหรืองบการเงิน หมายถึง งบการเงินที่ จัดทาขึ้นเพื่ อ
สนองความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ งไม่อยู่ในฐานะที่ จะเรียกร้ องให้ กจิ การจัดทารายงานที่ มีการดัดแปลง
ตามความต้ องการข้ อมูลที่ เฉพาะเจาะจง
ไม่ ส ามารถท าได้ในทางปฏิ บ ตั ิ 1 หมายถึ ง ไม่ สามารถน าไปถื อปฏิบั ติ แ ม้ ว่ากิจการได้ ใช้ ค วาม
พยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางที่ จะนาไปปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ ออกโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่ งประกอบด้ วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

1

พิจารณารายละเอียดเพิ่ มเติมเรื่ อง การไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ตามนิยามใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า3

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความมีสาระสาคัญ หมายถึง การละเว้ นรายการที่ เป็ นสาระสาคัญหรือการแสดงข้ อมูลที่ ขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน โดยความมีสาระสาคัญ ขึ้นอยู่กับขนาดหรือลักษณะการละเว้ นไม่แสดง
ข้ อมูลหรือ การแสดงข้ อมูลที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริงที่ ต้ องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้ อม ทั้งนี้กิจการอาจใช้
ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกันเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณา
ในการประเมินว่า การละเว้ นไม่แสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลที่ ขัดต่อข้ อเท็จจริงสามารถมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน อย่างมีสาระสาคัญ หรือไม่ ต้ องพิจารณาจากลักษณะต่างๆ
ของผู้ใช้ งบการเงินโดยอ้ างอิงกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน บทที่ 3 ที่ ระบุว่า ผู้ใช้ งบการเงิน
ได้ รับการสันนิษฐานไว้ ก่อนว่า เป็ นผู้ทมีี่ ความรู้เกี่ ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ
การบั ญ ชีแ ละมี ค วามมุ่งมั่ น ที่ จะศึ ก ษาข้ อ มู ลที่ มี ความถู กต้ อ งตามควรอย่ า งสมเหตุส มผล ดั งนั้ น การ
ประเมินจึงจาเป็ นต้ องพิจารณาว่า วิธีทผูี่ ้ ใช้ งบการเงิน คาดการณ์ถึงอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของตนได้ อย่างสมเหตุสมผล
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้ วย ข้ อมูลที่ แสดงเพิ่ มเติมจากข้ อมูลที่ แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ น งบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหาก (ถ้ ามี
การนาเสนอแบบสองงบ) งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ
งบการเงินเป็ นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่ นาเสนอในงบการเงินดังกล่าวและข้ อมูลเกี่ ยวกับ
รายการที่ มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่ จะรับรู้ในงบการเงินที่ นาเสนอ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้ วย รายการรายได้ และค่าใช้ จ่าย (รวมถึง การปรับปรุงการ
จัดประเภทรายการใหม่ ) ซึ่ งไม่อนุญาตให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่ น ซึ่ งประกอบด้ วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
รายการที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
1) ผลกาไรและขาดทุ นจากการแปลงค่างบการเงิน ของการดาเนิ นงานในต่างประเทศสาหรับ
รายการผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
2) ส่วนของผลกาไรและขาดทุน ที่ มีประสิทธิผลจากเครื่ องมือ ป้ องกันความเสี่ยงในการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดสาหรับรายการเครื่ องมือทางการเงิน
3) ผลกาไรและขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงิน (ตราสารหนี้) ที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (FVOCI)
4) การเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ า ใน Time value ของ option เมื่ อแยก Intrinsic value และ Time
value ของ Option และกาหนดให้ เฉพาะการเปลี่ ยนแปลงใน Intrinsic value เป็ นเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ยง
5) การเปลี่ ยนแปลงใน Forward element ของ Forward contracts เมื่ อแยกส่วนของ Forward
element และส่วนของ Spot element และกาหนดให้ เฉพาะการเปลี่ ยนแปลงใน Spot element
เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยง และการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าของ Foreign currency basis
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
spread ของเครื่ องมือทางการเงิน เมื่ อไม่นาส่วนต่างดังกล่าวไปรวมในการกาหนดเครื่ องมือ
ทางการเงินเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยง
รายการที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
1) การเปลี่ ยนแปลงในส่วนเกิน ทุน จากการตีราคาสิน ทรัพ ย์ สาหรั บ รายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2) การวัดมู ลค่ าใหม่ ของโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ สาหรับ รายการผลประโยชน์ ของ
พนักงาน
3) ผลก าไรและขาดทุ น จากเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ วัด มูล ค่ าด้ วยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (FVOCI)
4) จานวนของการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ ายุ ติธรรมที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ยงด้ าน
เครดิตของหนี้สิน (Credit risk) สาหรับรายการหนี้สินบางรายการที่ กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL)เจ้าของ หมายถึง ผู้ถือตราสารที่ จัดประเภท
เป็ นส่วนของเจ้ าของ
5) ผลก าไรและขาดทุ น จากเครื่ องมือ ป้ องกัน ความเสี่ยง (hedge instrument) ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงเงินลงทุนในตราสารทุนที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
(FVOCI)
กาไรหรือขาดทุ น2 หมายถึ ง ผลรวมของรายได้ หักค่ าใช้ จ่าย แต่ไม่ รวมองค์ประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ หมายถึง จานวนที่ เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน ๆ ซึ่ งถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน
กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของระหว่ างงวดเป็ นผล
มาจากรายการและเหตุก ารณ์ อื่น ๆ นอกจากการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นผลมาจากรายการกับ เจ้ าของจาก
ความสามารถในฐานะที่ เป็ นเจ้ าของ ซึ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประกอบด้ วยองค์ประกอบทั้งหมดของ
กาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
งบการเงิน
จุดมุ่งหมายของงบการเงิน คือ การนาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของ
กิจการอย่ างมีแบบแผน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงิน สดของกิจการ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินกลุ่มต่างๆ
2

กิจการอาจใช้ คาว่ากาไรสุทธิเพื่ ออธิบายคาว่ากาไรหรือขาดทุน และ กิจการอาจใช้ คาอื่ นเพื่ ออธิบายแทนคาว่า กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น กาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หากคาดังกล่าวมีความหมายที่ชัดเจน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ ายบริหารซึ่ งได้ รับมอบหมายให้ ดูแลทรัพยากร
ของกิจการเพื่ อที่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้นงบการเงินจะให้ ข้อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้เกี่ ยวกับกิจการ
1. สินทรัพย์
2. หนี้สนิ
3. ส่วนของเจ้ าของ
4. รายได้ และค่าใช้ จ่าย รวมถึงผลกาไรและขาดทุน
5. เงินทุนที่ ได้ รับจากผู้เป็ นเจ้ าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าของในฐานะที่ เป็ นเจ้ าของ
6. กระแสเงินสด
ข้ อมูลเหล่ านี้และข้ อมูลอื่ นที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการ
คาดการณ์เกี่ ยวกับจังหวะเวลาและความแน่นอนที่ กจิ การจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
งบการเงิน3ฉบับสมบูรณ์4ประกอบด้ วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
2. งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น5สาหรับงวด
3. งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสาหรับงวด
4. งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5. หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้ วยนโยบายการบั ญ ชีที่ สาคั ญ และข้ อมู ลที่ ให้
คาอธิบ ายอื่ น และการเปิ ดเผยข้ อมูลเปรี ยบเทียบของงวดก่อนสาหรั บ ทุกรายการที่ แสดง
จานวนเงินในงบการเงินงวดปัจจุบัน
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน เมื่ อกิจการได้ นานโยบายการบัญชีใหม่มา
ถือ ปฏิบัติย้อ นหลัง หรือ การปรับ ย้ อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่ อกิจการมีการจัด
ประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ซึ่ งมีผลการะทบอย่ างมีสาระสาคัญ ต่อข้ อมูลในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน

3

กิจการอาจจะใช้ ชออื่
ื่ นสาหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้
ชื่ อ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แทน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
4
กิจการต้ องนาเสนองบการเงินทั้งหมดที่ระบุตามหัวข้ อนี้ในงบการเงินฉบับสมบูรณ์โดยให้ ความสาคัญอย่างเท่าเทียมกัน
5
กิจการอาจแสดงงบเดียวที่รวมงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หรือแสดงกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ นแยกออกเป็ นสองส่วน โดยต้ องนาเสนอส่วนของกาไรหรือขาดทุนก่อนและตามด้ วยส่วนของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น กิจการอาจแสดงส่วนของกาไรหรือขาดทุนไว้ ในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก โดยหากเป็ นเช่นนั้น
งบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากต้ องแสดงทันทีก่อนงบที่นาเสนอกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่ งต้ องตั้งต้ นด้ วยกาไรหรือ
ขาดทุน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการหลายแห่งได้ มีการนาเสนอข้ อมูลทางด้ านการเงินของฝ่ ายบริหารเพิ่ มเติม ซึ่ งไม่รวมอยู่เป็ น
ส่วนหนึ่ งของงบการเงิน เพื่ ออธิบายถึงองค์ประกอบหลักของผลการดาเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงิน
ของกิจการ และความไม่แน่นอนที่ สาคัญ โดยรายงานดังกล่าวอาจรวมถึง
1. ปั จจั ยและอิทธิพ ลหลักที่ มีผลต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงิน รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงใน
สภาวะแวดล้ อมที่ กจิ การดาเนินงาน การตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบ นโยบาย
การลงทุนของกิจการเพื่ อดารงและส่งเสริมการดาเนินงาน รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล
2. แหล่งเงินทุนของกิจการ และอัตราส่วนระหว่างหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้ าของตามที่ ต้งั เป้ าหมายไว้
และ
3. ทรั พ ยากรของกิ จการซึ่ งไม่ เข้ าเกณฑ์ การรั บรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามข้ อก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ กิจการหลายแห่ งยังนาเสนอรายงานเพิ่ มเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เช่น รายงาน
เกี่ ยวกับ สิ่งแวดล้ อ ม และงบมูลค่ าเพิ่ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในอุตสาหกรรมซึ่ งปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมมี
สาระสาคัญ และเมื่ อพิจารณาว่าพนักงานเป็ นกลุ่มผู้ใช้ งบการเงินที่ สาคัญ อย่างไรก็ตามรายงานที่ นาเสนอ
นอกเหนือจากงบการเงินอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อพิจารณาโดยทัว่ ไป
การนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ ควรและเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยปกติงบการเงินต้ องแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
กิจการโดยถูกต้ องตามที่ ควร ซึ่ งการแสดงข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ ควรนั้นคือ การเป็ นตัวแทนอันเที่ ยงธรรม
ของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อนๆ
ื่ และสถานการณ์ต่างๆ ตามคานิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่ กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน การนาเสนอ
งบการเงินซึ่ งได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ เกี่ ยวข้ องและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติม
ให้ เหมาะสมแก่กรณีจึงถือได้ ว่า งบการเงินนั้นนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ ควร
งบการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะต้ องเปิ ดเผยถึงการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่ างชัดเจนโดยไม่มีเงื่ อนไข โดยกิจการต้ องไม่ ให้
ข้ อมูลว่า งบการเงินได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แล้ วหากงบการเงินดังกล่าวไม่ได้
จัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดทั้งหมดที่ ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งนอกจากการปฏิบัติดังกล่าว
แล้ ว กิจการยังต้ องถือปฏิบัติในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. เลือกและนานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ องซึ่ ง
ได้ กาหนดลาดับชั้นของแนวทางปฏิบัติทบัี่ งคับใช้ ในการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายการบัญชี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของฝ่ ายบริหารในกรณี ที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
สาหรับรายการนั้นๆ6
2. น าเสนอข้ อ มู ล ตลอดจนนโยบายการบั ญ ชีในลั กษณะที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ องกับ การตั ด สิน ใจ
เชื่ อถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และเข้ าใจได้
3. เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามข้ อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไม่เพียงพอที่ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อนื่ ๆ
และสถานการณ์ต่างๆ ที่ มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการ
ทั้งนี้การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทา
คาอธิบ ายเกี่ ยวกับ นโยบายการบั ญ ชีที่ไม่ เหมาะสมที่ กิจการใช้ ไม่ ทาให้ น โยบายการบัญ ชีน้ั น เหมาะสม
ขึ้นมาได้
ในสถานการณ์ซึ่งยากที่ จะเกิดขึ้น หากฝ่ ายบริหารของกิจการมีข้อสรุปว่าการปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจะทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดอย่างมาก
จนเป็ นเหตุให้ งบการเงิน ขัดแย้ งกับ วัตถุป ระสงค์ของงบการเงิน ตามที่ กาหนดในกรอบแนวคิดสาหรั บ
การรายงานทางการเงิน กิจการต้ องไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดนั้นและต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ อง
ในกรณีที่กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ที่ บังคับใช้ ไม่มีข้อห้ ามในการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อสรุปของฝ่ ายบริหารที่ ว่า งบการเงินได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสดโดยถูกต้ องตามที่ ควร
2. ข้ อความที่ แสดงว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการถือปฏิบัติ
ยกเว้ น เรื่ องที่ กิจการจาต้ อ งไม่ ป ฏิบั ติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่ อให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลถูกต้ องตามที่ ควร
3. ชื่ อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ กิจการไม่ปฏิบัติตาม ลักษณะของการไม่ถือ
ปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติทมี่ าตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดสาหรับการไม่ปฏิบัติตาม
เหตุผลที่ หากปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่ าวแล้ วจะทาให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดอย่างมากในสถานการณ์ ต่างๆ จนเป็ นเหตุให้ งบการเงินขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบัติทกี่ จิ การเลือกใช้ และ
4. ผลกระทบทางการเงินของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีต่อรายการ
แต่ ละรายการในงบการเงินของกิจการ หากกิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับแต่ละงวดที่ มีการนาเสนอนั้น
ในสถานการณ์ซึ่งยากที่ จะเกิดขึ้น หากฝ่ ายบริหารของกิจการมีข้อสรุปว่าการปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจะทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดอย่างมาก
6

อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ย่อ
หน้ าที่ 10 ถึง ย่อหน้ าที่ 12
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จนเป็ นเหตุให้ งบการเงิน ขัดแย้ งกับ วัตถุป ระสงค์ของงบการเงิน ตามที่ กาหนดในกรอบแนวคิดสาหรั บ
การรายงานทางการเงิน แต่ กรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงินที่ บังคับ ใช้ นั้ น ไม่ อนุ ญ าตให้ มี
การไม่ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่าว กิจการต้ องใช้ ความพยายามอย่างดีทสี่ ุดเพื่ อลดความเข้ าใจผิดซึ่ ง
เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นโดยการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่ อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ มีปัญหา ลักษณะของข้ อกาหนด ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และเหตุผลที่ ฝ่ายบริหารของกิจการเห็นว่า การปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะท าให้ เกิดความเข้ าใจผิ ดอย่ างมาก จนเป็ นเหตุ ให้ งบ
การเงินขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินตามที่ กาหนดในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน และ
2. การปรับปรุงแต่ละรายการในงบการเงินสาหรับแต่ละงวดที่ มีการนาเสนอซึ่ งฝ่ ายบริหารของ
กิจการเห็นว่าจาเป็ นเพื่ อให้ งบการเงินนาเสนอข้ อมูลถูกต้ องตามที่ ควร
การแสดงข้ อมูลในงบการเงินจะถือว่าขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงินเมื่ อข้ อมูลที่ แสดงนั้น
มิได้ เป็ นตัวแทนอันเที่ ยงธรรมของรายการ เหตุการณ์อื่นๆ และสภาพการณ์อื่นที่ ข้ อมูลนั้นนาเสนอหรือ
คาดได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า จะนาเสนอ ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
โดยในการพิจารณาว่า การปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะ
ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดอย่างมากจนเป็ นเหตุให้ งบการเงินขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ของงบ
การเงินที่ กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารของกิจการต้ องพิจารณาทุก
เรื่ องดังต่อไปนี้
1. สาเหตุทกี่ จิ การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ ภายใต้ สถานการณ์น้นั ๆ และ
2. สถานการณ์ของกิจการมีความแตกต่างอย่างไรจากสถานการณ์ของกิจการอื่ นที่ สามารถปฏิบัติ
ตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นั้ น ได้ หากกิ จ การอื่ นซึ่ งอยู่ ภ ายใต้
สถานการณ์ทคล้
ี่ ายคลึงกับสถานการณ์ของกิจการสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่าวได้
ให้ มีข้อสันนิษฐานไว้ ก่อนว่า การที่ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินย่อมจะไม่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดมากจนเป็ นเหตุให้ การปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินขั ดแย้ งกับวัตถุประสงค์ของงบการเงิ น
ตามที่ กาหนดในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
การดาเนินงานต่อเนือ่ ง
ฝ่ ายบริหารต้ องประเมิน ความสามารถของกิจการในการดาเนิ นงานอย่ างต่อเนื่ อง โดยปกติ งบ
การเงินต้ องจัดทาขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่ อง ยกเว้ นในกรณีที่ฝ่ ายบริหารมีความตั้งใจที่ จะชาระ
บัญชี หรือหยุดประกอบธุรกิจ หรือไม่มีทางเลือกอื่ นใดนอกเหนือจากชาระบัญชีหรือหยุดประกอบธุรกิจ
นั้น หากจากการประเมินความสามารถของกิจการในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ ฝ่ายบริหารเห็นว่า
มีความไม่แน่ นอนอย่ างมีสาระสาคัญ เกี่ ยวกับ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ใดที่ อาจทาให้ เกิดความสงสัย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างมีนัยสาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องของกิจการ กิจการต้ องเปิ ดเผยให้
ทราบถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีทงี่ บการเงินมิได้ จัดทาขึ้นตามหลักการดาเนินงานต่อเนื่ อง กิจการต้ องเปิ ดเผย
ถึงข้ อเท็จจริงนี้ พร้ อมทั้งเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการจัดทางบการเงิน ตลอดจนเหตุผลที่ ทาให้ กิจการไม่สามารถที่ จะ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องได้
โดยในการประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อสมมติ เกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องของกิจการ
ฝ่ ายบริหารพิจารณาข้ อมูลทั้งหมดที่ มีอยู่เกี่ ยวกับอนาคตเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ระดั บ ของการพิ จารณาขึ้น อยู่ กับ ข้ อ เท็จ จริ งในแต่ ละกรณี ในกรณี ที่ กิจ การมี
การดาเนินงานที่ มีกาไรในอดีตและมีความพร้ อมที่ จะหาแหล่งเงินทุนรองรับ กิจการอาจสรุปได้ ว่าการใช้
หลักการดาเนินงานต่อเนื่ องในการนาเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแล้ ว โดยที่ ไม่จาเป็ นต้ องวิเคราะห์
ในรายละเอียด ในกรณีอนฝ่
ื่ ายบริหารอาจต้ องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับความสามารถในการทากาไร
ทั้งในปัจจุบันและจากการคาดหวังในอนาคต กาหนดการชาระคืนหนี้ และแหล่งเงินทุนทดแทนที่ เป็ นไปได้
ก่ อ นที่ จะสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การใช้ เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องในการน าเสนองบการเงิ น นั้ น
มีความเหมาะสม
ตัวอย่ าง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ ข้ อ สมมติฐานในการจัดทางบการเงิน ที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนิ น งาน
ต่อเนื่ องของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์คงค้าง
กิจการต้ อ งจัดทางบการเงินตามเกณฑ์คงค้ าง เว้ น แต่ เป็ นข้ อมูลกระแสเงิน สด โดยกิจการรับ รู้
รายการเป็ นสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย เมื่ อรายการเหล่ านั้ น เป็ นไปตาม
คานิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่ กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
ความมีสาระสาคัญและการนาเสนอด้วยยอดรวม
เนื่ องจากงบการเงินเป็ นผลของการประมวลรายการหรือเหตุการณ์อื่นจานวนมากที่ ได้ รวมเป็ น
ประเภทตามลักษณะหรือหน้ าที่ ของรายการนั้นๆ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายการค้ าคือ การนาเสนอข้ อมูลที่ ได้ สรุปและจัดประเภทแล้ ว ซึ่ งปรากฏอยู่ในแต่ละรายการในงบการเงิน
รายการที่ มีลั ก ษณะคล้ ายคลึงกัน แต่ ล ะประเภทที่ มี ส าระสาคั ญ ต้ องแยกแสดงในงบการเงิน ในขณะที่
รายการที่ มีลักษณะหรือหน้ าที่ ไม่คล้ ายคลึงกันแต่ละรายการต้ องแยกแสดงในงบการเงิน เว้ นแต่รายการ
เหล่านั้นไม่มีสาระสาคัญให้ นาไปรวมกับรายการอื่ นเพื่ อนาเสนอในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น อย่ า งไรก็ต ามรายการที่ ไม่ มี ส าระส าคั ญ พอที่ จะแยกแสดงต่ า งหากในงบการเงิ น อาจมี
สาระสาคัญ เพี ยงพอที่ จะแยกแสดงต่ างหากในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ก็ได้
กิจการต้ อ งตัดสิน ใจ โดยพิ จารณาถึงข้ อ เท็จจริงและสถานการณ์ ท้ังหมดที่ เกี่ ยวข้ องกับ การตัดสิน ใจว่ า
กิจการต้ องไม่ทาให้ ความเข้ าใจได้ ของงบการเงินลดลงโดยการลดความชัดเจนของข้ อมูลที่ มีสาระสาคัญ
ด้ วยข้ อมูลที่ ไม่มีสาระสาคัญ หรือโดยการรวมรายการที่ มีสาระสาคัญที่ มีลักษณะหรือหน้ าที่ ทแี่ ตกต่างกั นไว้
ด้ วยกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกาหนดข้ อมูลเฉพาะเจาะจงที่ ต้ องรวมอยู่ในงบการเงิน
ซึ่ งรวมถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ดีกิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะเจาะจง
ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หากข้ อ มู ล ที่ เกิ ด จากการเปิ ดเผยข้ อ มู ลนั้ น ไม่ มี
สาระสาคัญ นอกจากนี้ กิจการต้ องพิจารณาว่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมหรือไม่ ในกรณีทกี่ ารปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่ เพี ยงพอที่ จะทาให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน เข้ าใจถึ ง
ผลกระทบของรายการ เหตุ ก ารณ์ อื่ นๆ และสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ฐาน ะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของกิจการ
การหักกลบ
กิจการต้ องไม่นาสินทรัพย์และหนี้สิน หรือรายได้ และค่าใช้ จ่าย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีข้อกาหนดหรืออนุ ญ าตให้ หักกลบได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากโดยปกติแล้ ว การหักกลบ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบแสดงฐานะการเงินหรืองบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหาก จะ
ทาให้ ความสามารถของผู้ใช้ งบการเงินในการเข้ าใจรายการ เหตุการณ์อนื่ ๆ หรือสภาพการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้น
และการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการเปลี่ ยนแปลงไป ยกเว้ นในกรณีที่การหักกลบนั้นจะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงเนื้อหาสาระของรายการหรือสภาพการณ์ ของรายการนั้น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ซึ่ง
แสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่าไม่ถือเป็ นการหักกลบรายการ เช่น การแสดงสินค้ าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อ
สินค้ าล้ าสมัย หรือลูกหนี้สทุ ธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น
กรณีอนๆที่
ื่
เป็ นการหักกลบ ตัวอย่างเช่น การแสดงผลกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุนและสินทรัพย์ดาเนินงาน โดยนามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และค่าใช้ จ่าย
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการจาหน่ายหักจากจานวนเงินที่ ได้ รับจากการจาหน่าย เป็ นต้ น ตลอดจนรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
กับประมาณการหนี้สิน ซึ่ งมีการรับรู้ประมาณการหนี้สนิ และกิจการคาดว่าจะได้ รับชดเชยจากบุคคลที่ สาม
ภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา อาจแสดงสุทธิจากเงินชดเชยที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี้ ผลกาไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ หรือผลกาไรและขาดทุนที่ เกิดจากการถือครองเครื่ องมือทางการเงิน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่ อค้ าอาจแสดงหักกลบกันเนื่ องจากมีลักษณะของรายการที่ คล้ ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม หากผลกาไรและ
ขาดทุนดังกล่าวมีสาระสาคัญให้ กจิ การแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ความถีใ่ นการรายงาน
กิจการต้ องนาเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ์รวมทั้งข้ อมูลเปรียบเทียบอย่างน้ อยปี ละครั้ง ในกรณีที่
มี ก ารเปลี่ ยนแปลงวั น สิ้น รอบระยะเวลารายงานและเป็ นเหตุ ให้ กิ จ การน าเสนองบการเงิน ซึ่ งมี ร อบ
ระยะเวลาบัญชียาวกว่าหรือสั้นกว่าหนึ่ งปี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมสาหรับแต่ละงวดในงบการเงิน
ดังต่อไปนี้
1. เหตุผลในการใช้ รอบระยะเวลาบัญชีทยี่ าวกว่าหรือสั้นกว่าหนึ่ งปี และ
2. ข้ อเท็จจริงที่ ว่าจานวนเงินเปรียบเทียบที่ แสดงในงบการเงินไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกัน
ได้ ท้งั หมด
โดยปกติ กิจการจะจัดทางบการเงิน อย่ างสม่าเสมอสาหรับ รอบระยะเวลาหนึ่ งปี อย่ างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติกจิ การบางแห่งอาจเลือกที่ จะจัดทางบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห์ ซึ่ งมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามการปฏิบัติดังกล่าว
ข้อมูลเปรียบเทียบ
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเปรี ย บเทีย บของงวดก่ อ นส าหรั บ ทุ ก รายการที่ แสดงจ านวนเงิน ใน
งบการเงินงวดปัจจุบันซึ่ งถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบขั้นต่า โดยต้ องรวมข้ อมูลเปรียบเทียบที่ เป็ นข้ อมูล
เชิงบรรยายและพรรณนา หากข้ อมูลนั้นช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินของงวดปัจจุบัน
กิจการต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้ อยสองงบ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ นอย่ างน้ อ ยสองงบ งบกาไรขาดทุน ที่ แสดงแยกต่ างหากอย่ างน้ อยสองงบ (ในกรณี ที่ มี การน าเสนอ)
งบกระแสเงิน สดอย่ า งน้ อ ยสองงบ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของอย่ า งน้ อ ยสองงบ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
ในบางกรณี ข้ อ มูลเชิงพรรณนาในงบการเงิน งวดก่อ นๆ ยังต่ อเนื่ องเกี่ ยวข้ องกับ งวดปั จจุ บั น
ตัวอย่ างเช่น กิจการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้ อพิพาททางกฎหมายในงวดปั จจุบัน โดยที่ ผลของคดียังมี
ความไม่แน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่ส้ นิ สุดในขณะนี้ ผู้ใช้ งบการเงินได้ รับ
ประโยชน์จากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนที่ มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและจาก
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับขั้นตอนที่ ได้ ดาเนินการในระหว่างงวดเพื่ อให้ ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป
ทั้งนี้กิจการอาจแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบเพิ่ มเติมจากข้ อมูลเปรียบเทียบขั้น ต่า ตามที่ กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตราบเท่าที่ ข้ อมูลได้ รับการจัดทาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ข้ อมูลเปรียบเทียบนี้อาจประกอบด้ วยงบการเงินจานวนหนึ่ งหรือมากกว่าตามที่ กล่าวข้ างต้ น
แต่ไม่จาเป็ นต้ องประกอบด้ วยชุดของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ เมื่ อเป็ นไปตามกรณี เช่นว่านี้ กิจการต้ อง
แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับงบเพิ่ มเติมเหล่านั้น เช่น กิจการอาจนาเสนองบงวดที่ สาม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า12

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่ น (โดยน าเสนองวดปั จจุ บั น งวดก่ อ น และงวดที่ จะ
เปรียบเทียบเพิ่ มเติมอีกหนึ่ งงวด) อย่ างไรก็ตาม กิจการไม่จาเป็ นต้ องนาเสนองบงวดที่ สามของงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด หรือ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของเปรียบเทียบ (เช่น งบการเงิน
เปรี ยบเทียบเพิ่ มเติม ) ทั้งนี้ กิจการต้ อ งแสดงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน สาหรั บข้ อมู ลเปรียบเทียบ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นที่ นาเสนอเพิ่ มเติม
ในกรณีของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงินย้ อนหลัง หรือการจัดประเภท
รายการใหม่ น้ั น กิ จ การต้ อ งน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ต้ น งวดของงวดก่ อ นเพิ่ มเติ ม จาก
งบการเงินเปรียบเทียบขั้นต่าตามที่ กล่าวข้ างต้ น โดยกิจการต้ องแสดงงบแสดงฐานะการเงินจานวนสามงบ
ณ วันที่
- สิ้นงวดปัจจุบัน
- สิ้นงวดก่อน และ
- ต้ นงวดก่อน
ทั้งนี้ เมื่ อกิจการต้ อ งนาเสนองบแสดงฐานะการเงิน เพิ่ มเติมตามที่ กล่ าวข้ างต้ นแล้ ว กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้และฉบับ ที่ เกี่ ยวข้ อง7 อย่ างไรก็ตามไม่จาเป็ นต้ อง
แสดงหมายเหตุประกอบการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวด
ของงวดก่อน โดยวันที่ ของยอดคงเหลือยกมาในงบแสดงฐานะการเงินต้ องเป็ นวันที่ ณ วันต้ นงวดของงวด
ก่อน โดยไม่คานึงถึงว่างบการเงินของกิจการจะแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบสาหรับงวดก่อนๆ หรือไม่
หากกิจการมีการแก้ ไขการนาเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการต้ องจัดประเภท
รายการของจานวนที่ นามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลลักษณะของการจัดประเภท
ใหม่ จานวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ ถูกจัดประเภทใหม่ และเหตุผลในการจัดประเภท
ใหม่ด้วยอย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติทจี่ ะจัดประเภทรายการของจานวนที่ นามา
เปรียบเทียบใหม่ได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยเหตุผลที่ ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจานวนดังกล่ าวได้
และลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่

7

อ้ างถึง ย่อหน้ า 41 ถึง 44 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 และ ข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาดในเรื่ องวิธกี ารปรับปรุงข้ อมูลเปรียบเทียบเมื่ อ
กิจการเปลี่ ยนนโยบายการบัญชี หรือแก้ ไขข้ อผิดพลาด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า13

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่ าง การน าเสนองบการเงิน ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี การปรับ งบการเงิน
ย้ อนหลัง หรือการจัดประเภทรายการใหม่ของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
หมายเหตุ
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
บาท

1 มกราคม
พ.ศ.2557
บาท

8,750,562,822

6,859,020,383

371,532,505

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
บาท

31 มกราคม
พ.ศ.2557
บาท

6,983,790,385

2,675,210,792

892,293,618

1,800,125,759

363,836,605

127,156,620

-

528,797

972,369

2,118,801

5,019,698

3,000,000

-

-

-

สิทนทรัพย์ :
สินทรัพย์หมุนเวียน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนระยะสั้น

8

- เงินฝากสถาบันการเงิน
- หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

9

1,763,520,928

1,425,480,120

807,313,276

-

-

-

ลูกหนี้การค้ าสุทธิ

10

2,087,371,206

2,013,444,715

2,161,389,806

-

-

-

40.4

238,649,870

270,967,584

270,990,782

-

-

-

40.5

141,630,240

250,001,622

311,693,692

-

101,889,858

174,688,316

40.6

838,095,412

807,994,978

1,595,688,095

-

124,620,416

1,003,228,115

ลูกหนี้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- จากการให้ บริการภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ตัวอย่าง การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับงบการเงินย้ อนหลัง
หรือการจัดประเภทรายการใหม่ของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่

3.1 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
กลุ่มบริษัทได้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลังสาหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในส่วนที่เกี่ ยวของกับการรับรู้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ท่ ใี ช้ ใน
การซ่อมบารุงเป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557
- เชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง สุทธิ
- ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

เพิม่ ขึ้ น(ลดลง)
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

3,016,796,663
44,520,831,620

(761,366,360)
761,366,360

2,255,430,303
45,282,197,980

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า14

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
- เชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง สุทธิ
- ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

2,602,863,164
55,275,084,926

(533,566,562)
533,566,562

2,069,296,602
55,808,651,488

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

เพิม่ ขึ้ น(ลดลง)
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557
- เชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง สุทธิ
- ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

467,324,952
1,295,184,916

(272,423,175)
272,423,175

194,901,777
1,567,608,091

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
- เชื้อเพลิงและวัสดุสารองคลัง สุทธิ
- ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

357,310,357
2,008,128,049

(165,224,043)
165,224,043

192,086,314
2,173,352,092

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า15

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

3.2 การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขที่นามาแสดงเปรียบเทียบได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่ อให้ เปรียบเทียบได้ กับการแสดงรายการที่
เปลี่ ยนแปลงไปในงวดบัญชีปัจจุ บันซึ่ งรายการดังกล่าวเกี่ ยวข้ องกับผลดาเนินงานของธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าประปา
(หมายเหตุฯ ข้ อ 41.1) และการจัดประเภทเงินปั นผลค้ างรับจากบริษัทย่อยและการร่ วมค้ าตามระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้ รับ ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

เพิม่ ขึ้ น(ลดลง)
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

(หมายเหตุฯ ข้ อ 41.1)

งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้ จาการขายหรือบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้ น
รายได้ อนื่
กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลกาไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
การดาเนินงานที่ ยกเลิก
- กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

17,200,799,036
(10,309,986,548)
6,890,812,488
1,853,438,679
144,299,950
(2,955,822,637)
(2,794,028,418)
5,460,634,235
8,599,334,297
(792,488,569)
7,806,845,728

(303,667,997)
83,338,661
(220,329,336)
(4,076,130)
11,747,536
(212,657,930)
41,270,294
(171,387,636)

16,897,131,039
(10,226,647,887)
6,670,483,152
1,849,362,549
144,299,950
(2,944,075,101)
(2,794,028,418)
5,460,634,235
8,386,676,367
(751,218,275)
7,635,458,092

7,806,845,728

171,387,636
-

171,387,636
7,806,845,728

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า16

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความสมา่ เสมอในการนาเสนอ
กิจการต้ องนาเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด ยกเว้ นกรณี
ใดกรณีหนึ่ งดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 ภายหลังการเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนั ยสาคัญ ในลักษณะการดาเนิ น งานของกิจการหรือ
การทบทวนงบการเงินแล้ วเป็ นที่ ชัดเจนว่าการนาเสนอและการจัดประเภทรายการในงบการเงินแบบใหม่จะ
ทาให้ การนาเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น โดยคานึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้ และการปฏิบัติตาม
นโยบายการบัญชีทกี่ าหนดในมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง8
กรณีที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ มีการเปลี่ ยนแปลงการนาเสนองบการเงิน
ตัวอย่างเช่น การซื้อหรือขายกิจการที่ มีนัยสาคัญหรือการทบทวนการนาเสนองบการเงินของกิจการ
อาจชี้ให้ เห็น ว่ างบการเงิน นั้น จาเป็ นต้ อ งแสดงรายการแตกต่ างไปจากเดิม กิจการจะเปลี่ ยนแปลงการ
นาเสนองบการเงินได้ กต็ ่อเมื่ อการนาเสนอที่ เปลี่ ยนไปนั้นให้ ข้อมูลที่ เชื่ อถือได้ และมีความเกี่ ยวข้ องมาก
ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน และการนาเสนอในรูปแบบใหม่น้ันยังคงใช้ ต่อไปเพื่ อให้ งบการเงิน
สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ 9
โครงสร้างและเนื้ อหาของการนาเสนองบการเงิน
การระบุชื่องบการเงิน
งบการเงิน ต้ องมีการระบุชื่อไว้ อย่ างชั ดเจนและแยกออกจากข้ อมูลอื่ นที่ น าเสนออยู่ในเอกสาร
เผยแพร่ชุดเดียวกัน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะถือปฏิบัติกับงบการเงินเท่านั้น โดยไม่ถือ
ปฏิบัติกับข้ อมูลอื่ นที่ นาเสนอในรายงานประจาปี เอกสารที่ ยื่นตามข้ อบังคับหรือเอกสารอื่ น ดังนั้นจึงเป็ น
สิ่งสาคัญ ที่ ผู้ใช้ งบการเงิน สามารถแยกข้ อมูลที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกจาก
ข้ อมูลอื่ นที่ อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินแต่ไม่ได้ จัดทาขึ้นตามข้ อกาหนดเหล่านั้น
กิจการต้ องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน และยังต้ องแสดงข้ อมูลต่อไปนี้อย่างเด่นชัด ซึ่ งจะแสดงซา้ กันได้ ถ้ าการแสดงซา้ นั้นทาให้ เกิดความ
เข้ าใจที่ ถูกต้ อง
1. ชื่ อของกิจ การที่ เสนอรายงานหรือวิธีการอื่ นที่ เป็ นการระบุ แ ละการเปลี่ ยนแปลงในข้ อมู ล
ดังกล่าวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน
2. การระบุว่างบการเงินนั้นเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเป็ นงบการเงินของกลุ่มกิจการ
3. วัน ที่ สิ้น รอบระยะเวลารายงานหรือ รอบระยะเวลาที่ ครอบคลุม งบการเงิน หรือ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
8

อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงการนาเสนองบการเงิน กิจการต้ องจัดประเภทข้ อมูลที่นามาเปรียบเทียบใหม่ตามย่อหน้ าที่ 41
และ 42
9
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. สกุลเงินที่ ใช้ รายงานตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง10 และ
5. จานวนหลักที่ ใช้ ในการแสดงจานวนเงินในงบการเงิน เช่น หน่วยบาท หน่วยพันบาท เป็ นต้ น
ซึ่ งกิจการสามารถทาเช่นนั้นได้ ตราบใดที่ กิจการได้ เปิ ดเผยถึงระดับของการปั ดเศษและการ
ปัดเศษดังกล่าวไม่เป็ นการตัดทอนข้ อมูลที่ มีสาระสาคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินต้ องมีรายการที่ แสดงจานวนเงินทุกข้ อดังต่อไปนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2. ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่
3. สินค้ าคงเหลือ
4. สินทรัพย์ชีวภาพ
5. เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
6. สินทรัพย์ทางการเงินอื่ นๆ
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8. อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
9. ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายและสินทรัพย์ทรวมอยู
ี่
่ ใน
กลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย
11. เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
12. ประมาณการหนี้สนิ
13. หนี้สนิ ทางการเงินอื่ นๆ
14. หนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ สาหรับงวดปัจจุบัน
15. หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
16. หนี้สนิ ที่ รวมในกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย
17. ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ แสดงในส่วนของเจ้ าของ และ
18. ทุนที่ ออกจาหน่าย และสารองต่างๆ ที่ จัดสรรให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
โดยกิจการต้ อ งแสดงรายการแต่ ละรายการ (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ ระบุ ในข้ อ 1-18)
หัวข้ อเรื่ อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่ มเติม ถ้ าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าว
ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในฐานะการเงินของกิจการ
เมื่ อกิจการแสดงยอดรวมย่อยดังกล่าวข้ างต้ น ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้ อง
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อ้ างถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1. ประกอบด้ วยรายการที่ เป็ นจานวนเงินที่ รับรู้และวัดมูลค่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2. แสดงและกาหนดชื่ อในลักษณะที่ ทาให้ รายการที่ เป็ นยอดรวมย่อยดังกล่าวมีความชัดเจนและ
สามารถเข้ าใจได้
3. มีความสมา่ เสมอกันในแต่ละงวดที่ รายงาน และ
4. ไม่แสดงให้ เด่นชัดไปกว่ายอดรวมย่อ ยและยอดรวมที่ กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้เมื่ อกิจการแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเป็ น
รายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน แต่กิจการต้ องไม่จัดประเภทรายการสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชีเป็ นสินทรัพย์ (หนี้สนิ )หมุนเวียน
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ไม่ ได้ กาหนดลาดั บ หรื อรูป แบบของการแสดงรายการ หากแต่
รายการแต่ละบรรทัดควรมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้ าที่ ของแต่ละรายการหรือผลรวมของ
รายการที่ คล้ ายคลึงกันนั้นมีประโยชน์ต่อความเข้ าใจเกี่ ยวกับฐานะการเงินของกิจการ และคาอธิบายและ
การเรียงลาดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่ คล้ ายคลึงกัน อาจเปลี่ ยนแปลงได้ ตามลักษณะ
และรายการของกิจการ เพื่ อให้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับความเข้ าใจในฐานะการเงินของกิจการ การใช้ ดุลยพินิจ
ว่ า รายการใดที่ แยกแสดงเพิ่ มเติ ม ให้ พิ จ ารณาโดยถื อ เกณฑ์ ต่ า งๆเช่ น ลั ก ษณะและสภาพคล่ อ งของ
สินทรัพ ย์ การใช้ งานของสิน ทรัพ ย์ภายในกิจการ จานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้ สิน และ
การใช้ เกณฑ์วัดมูลค่ าที่ ต่ างกัน สาหรับ สินทรัพย์ต่างประเภทกันเป็ นเครื่ องบ่งชี้ให้ เห็น ว่าสินทรัพย์น้ัน มี
ลักษณะและหน้ าที่ ต่างกัน
ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
กิจการต้ องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน เว้ นแต่การแสดงรายการตามสภาพคล่องจะมีความน่าเชื่ อถือและมีความเกี่ ยวข้ องมาก หากกิจการ
ปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดต้ องแสดงตามลาดับของสภาพคล่อง อย่างไรก็ตามไม่
ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนาเสนอไว้ ด้วยวิธีใดก็ตาม กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนที่ คาดว่าจะได้ รับคืนหรือ
จ่ายชาระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สาหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละบรรทัดซึ่ งได้ รวมยอด
คงเหลือส่วนที่ คาดว่าจะได้ รับคืนหรือจ่ายชาระดังนี้
1. ไม่เกิน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน และ
2. เกินกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
หากกิจการขายสินค้ าหรือบริการซึ่ งมีรอบระยะเวลาการดาเนินงานที่ ระบุได้ อย่างชัดเจน การจัด
ประเภทสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินจะให้
ข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิทกิี่ จการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่ องออกจาก
สินทรัพย์สทุ ธิทกี่ ิจการใช้ ในการดาเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะนี้ทาให้ สนิ ทรัพย์ทคี่ าดว่าจะ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ได้ รับประโยชน์ ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานปั จจุบัน และหนี้สินที่ จะถึงกาหนดชาระภายในช่ วงเวลา
เดียวกันนั้นแสดงไว้ อย่างเด่นชัด
ในกิจการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลาดับสภาพคล่อง
ของแต่ละรายการไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้ อยหรือน้ อยไปหามาก จะให้ ข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือและเกี่ ยวข้ อง
ได้ ดีกว่าการแสดงเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เนื่ องจากกิจการดังกล่ าวไม่ได้ ขายสินค้ าหรือ
บริการภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานที่ ระบุได้ อย่างชัดเจน
อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ อนุ ญ าตให้ กิจการที่ มีการประกอบกิจการหลากหลาย
สามารถแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนโดยใช้ เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียนควบคู่
กับเกณฑ์การแสดงอื่ นตามลาดับสภาพคล่องก็ได้ หากการแสดงควบคู่น้ันให้ ข้อมูลที่ น่าเชื่ อถือและมีความ
เกี่ ยวข้ องมากกว่ า นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ ยวกับวันที่ คาดว่ากิจการจะได้ รับชาระจากสินทรัพย์และจะชาระคืน
หนี้สินเป็ นประโยชน์ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการ ตลอดจน
มาตรฐานการบั ญ ชีที่ เกี่ ยวข้ อ งก าหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกับ วัน ครบก าหนดของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิ น สินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น และหนี้สิน
ทางการเงิน รวมถึงเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับวันที่ กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จาก
สิน ทรัพ ย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่ น สิน ค้ าคงเหลือ หรือวัน ที่ กิจการจะชาระหนี้ สิน เช่ น ประมาณการหนี้ สิน
ถื อ เป็ นข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ไม่ ว่า สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน นั้ น จะแสดงเป็ นรายการหมุ น เวียนหรื อรายการ
ไม่หมุนเวียนก็ตาม ตัวอย่างเช่น กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลของมูลค่าของสินค้ าคงเหลือส่วนที่ คาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน
กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่ อสินทรัพย์น้นั เป็ นไปตามเงื่ อนไข ข้ อใด
ข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
1. คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ หรือตั้งใจสาหรับขายหรือใช้ ภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงาน11
ตามปกติของกิจการ
2. ถือสินทรัพย์ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้ นคือมีไว้ เพื่ อค้ า
3. คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
4. สินทรัพย์ทเป็
ี่ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และไม่มีข้อจากัดในการแลกเปลี่ ยนหรือ
การใช้ ชาระหนี้สนิ ภายในระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน

11

รอบระยะเวลาการดาเนินงานของกิจการ หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่ มตั้งแต่ซ้ อื สินทรัพย์มาเพื่ อใช้ ในการดาเนินงาน
จนกระทั่งได้ รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หากไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาการดาเนินงานของกิจการได้ อย่าง
ชัดเจนให้ ถือว่ารอบระยะเวลาการดาเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพย์ต่างๆ (เช่น สินค้ าคงเหลือ และลูกหนี้การค้ า) ที่ ขาย
ใช้ ไป หรือ ให้ ป ระโยชน์ ภายในรอบระยะเวลาการดาเนิ น งานตามปกติ ถึงแม้ กิจการไม่ คาดว่ าจะได้ รั บ
ประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านั้นภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงานก็ตาม สินทรัพย์หมุนเวียน
ยังรวมถึงสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้ นเพื่ อมีไว้ เพื่ อค้ าและส่วนของสินทรั พย์ทางการเงินที่ ไม่
หมุนเวียนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ด้ วยเช่นกัน
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขข้ า งต้ นให้ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ค าว่ า
ไม่ ห มุ น เวียน ให้ ห มายรวมถึ ง สิน ทรัพ ย์มี ตั วตน สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน และสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน ซึ่ งมี
ลั ก ษณะที่ เป็ นระยะยาว และมิ ไ ด้ มี ข้ อ ห้ ามในการใช้ ค าอธิ บ ายอื่ นหากค าที่ เลื อ กใช้ แทนนั้ น ยั ง คง
มีความหมายชัดเจน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่ อหนี้สนิ นั้นเป็ นไปตามเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คาดว่าจะมีการชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของกิจการ
ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้ นคือมีไว้ เพื่ อค้ า
ถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่ อนไขให้ เลื่ อนการชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12
เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สัญญามีทางเลือกให้ จ่ายชาระหนี้โดยการออกตรา
สารทุน ระยะเวลาการชาระหนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ

หนี้สินหมุนเวียนบางประเภท เช่น เจ้ าหนี้การค้ า รายการคงค้ างบางรายการที่ เกี่ ยวกับพนักงาน
และต้ นทุนดาเนินงานอื่ น เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินทุนหมุนเวียนที่ ใช้ ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ
ของกิจการ กิจการจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นหนี้สินหมุนเวียน แม้ ว่าจะครบกาหนดชาระเกิน
กว่ า 12 เดื อ นนั บ จากรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการด าเนิ น งานตามปกติ น้ ี ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
เหมือนกันกับการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ สาหรับกรณี ที่กิจการไม่สามารถระบุรอบ
ระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติได้ อย่ างชัดเจนให้ ถือว่ารอบระยะเวลาการดาเนินงานมีระยะเวลา 12
เดื อ น นอกจากนี้ หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ นเป็ นหนี้ สิ น ที่ การช าระไม่ ไ ด้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของรอบระยะเวลา
การดาเนินงานตามปกติ แต่มีกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือถือไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เบื้องต้ นเพื่ อมีไว้ เพื่ อค้ า ตัวอย่างเช่น หนี้สินทางการเงินบางประเภทที่ มีการจัดประเภทเป็ น
หนี้ สิน ทางการเงิน ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อค้ า ที่ วัด มู ล ค่ าด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรขาดทุ น ตามข้ อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนของหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนระยะยาว
ที่ ถึ ง ก าหนดช าระในหนึ่ งปี เงิ น ปั น ผลค้ า งจ่ า ย ภาษี เงิ น ได้ ค้ า งจ่ า ย และเจ้ า หนี้ อื่ นๆ ส าหรั บ หนี้ สิ น
ทางการเงินซึ่ งกิจการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนระยะยาว และยังไม่ครบกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจาก
รอบระยะเวลารายงานให้ ถือเป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ กิจการต้ องจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่ จะครบกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับ
จากรอบระยะเวลารายงานเป็ นหนี้ สิน หมุ น เวี ย น ถึ งแม้ ว่ า หนี้ สิน นั้ น จะเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดทุ ก ข้ อ
ดังต่อไปนี้กต็ าม
1. เงื่ อนไขเดิมในการชาระหนี้สนิ จะมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน และ
2. มีข้อตกลงที่ จะชาระหนี้โดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่หรือวางกาหนดเวลาการจ่ายเงินใหม่
ให้ เป็ นหนี้สนิ ระยะยาว ซึ่ งข้ อตกลงดังกล่าวจัดทาเสร็จสมบูรณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
และก่อนวันที่ ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ภายใต้ เงื่ อนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีสทิ ธิในการดาเนินการที่ จะชาระภาระ
ผูกพั นเดิมโดยการก่อหนี้ สิน ใหม่ ที่มีอายุอย่ างน้ อย 12 เดือน หรือต่ ออายุภาระผูกพัน เดิมออกไปเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนั้นจัดประเภทเป็ นไม่หมุนเวียน
แม้ ว่าภาระผูกพันเดิมนั้นมีกาหนดชาระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่มี
สิทธิในการดาเนินการที่ ชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มี
ข้ อตกลงในการชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ใหม่ ) ทั้งนี้โดยไม่พิจารณาความสามารถของกิจการ
ในการชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ใหม่ และภาระผูกพันนั้นจัดประเภทเป็ นหมุนเวียน
หากก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงื่ อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่ ง
เป็ นผลให้ ห นี้ สิน นั้ น กลายเป็ นหนี้ สิน ที่ จ่ า ยคื น เมื่ อทวงถาม กิจ การจัด ประเภทหนี้ สิน นั้ น เป็ นหนี้ สิ น
หมุนเวียน แม้ ว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน เจ้ าหนี้ตกลงที่
จะไม่เรียกคืนหนี้น้ันทั้งที่ ได้ มีการละเมิดเงื่ อนไขในสัญญาเงินกู้ กิจการต้ องจัดประเภทหนี้สินนี้เป็ นหนี้สิน
หมุน เวียน เนื่ องจาก ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจการไม่ มีสิท ธิอัน ปราศจากเงื่ อนไขที่ จะเลื่ อน
การชาระหนี้ออกไปเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน นับจากวันที่ ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากภายในวัน
สิ้น รอบระยะเวลารายงานผู้ให้ ก้ ู ตกลงที่ จะผ่ อนผัน หนี้ ให้ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 12 เดือนนั บ จากสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่ อให้ กิจการดาเนินการแก้ ไขการละเมิดเงื่ อนไข ซึ่ งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้ ก้ ู
จะไม่สามารถเรียกร้ องให้ จ่ายชาระหนี้คืนในทันที กิจการจัดประเภทหนี้สนิ นี้เป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ในส่ ว นของเงิ น กู้ ยื ม ที่ จั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น หากมี เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ ได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน เหตุการณ์
ดังกล่าวถือว่าเข้ าเงื่ อนไขที่ ไม่ต้องปรับปรุงงบการเงิน แต่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง12
1. มีการชาระเงินกู้ยืมเดิมโดยการก่อหนี้สนิ ระยะยาวใหม่
2. มีการแก้ ไขการละเมิดเงื่ อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว และ
3. เจ้ าหนี้ผ่อนผันหนี้ให้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่ อให้
กิจการดาเนินการแก้ ไขการละเมิดเงื่ อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยการจัดประเภทรายการย่อยในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ของรายการที่ นาเสนอในงบการเงิน โดยจัดประเภทให้ เหมาะสมกับการดาเนินงานของกิจการ
รายละเอี ย ดที่ แสดงในการจั ด ประเภทย่ อ ยขึ้ นอยู่ กั บ ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ขนาด ลักษณะ และหน้ าที่ ของจานวนที่ เกี่ ยวข้ องนั้น กิจการต้ องใช้ ปัจจัยอื่ นๆ ในการตัดสินใจ
เกี่ ยวกับการจัดประเภทย่อย ซึ่ งการเปิ ดเผยรายการแต่ละรายการจะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
1. รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้ แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้ อกาหนดของ มาตรฐาน
การบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง
2. ลูก หนี้ ให้ แ ยกแสดงเป็ นลูก หนี้ การค้ า ลูกหนี้ บุค คลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ อ งกัน ค่ า ใช้ จ่า ย
ล่วงหน้ า และลูกหนี้อนื่
3. สินค้ าคงเหลือ ให้ แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ อง
เช่น สินค้ าซื้อมาเพื่ อขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสาเร็จรูป
4. ประมาณการหนี้สิน ให้ แยกแสดงเป็ นประมาณการหนี้สินเกี่ ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
และประมาณการหนี้สนิ อื่ น และ
5. ส่วนทุน ของเจ้ าของ และสารองต่างๆ ให้ แยกแสดงเป็ นแต่ละรายการ เช่ น ทุนที่ ชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสารองต่างๆ
กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูลต่ อไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของ
เจ้ าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. หุ้นทุนแต่ละประเภท ต้ องเปิ ดเผย
1.1 จานวนหุ้นที่ จดทะเบียน
1.2 จานวนหุ้นที่ ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่า และจานวนหุ้นที่ ออกจาหน่ายแต่ยังชาระ
ไม่เต็มมูลค่า
1.3 ราคาที่ ตราไว้ ต่อหุ้น หรือเปิ ดเผยว่าหุ้นไม่มีราคาตราไว้
1.4 รายการกระทบยอดของจานวนหุ้นที่ ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเริ่ มและวันสิ้นงวด
1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และข้ อจากัดของหุ้นทุนแต่ละประเภท ซึ่ งรวมถึงข้ อจากัดในการจ่ายปัน
ผลและการจ่ายคืนทุน
1.6 หุ้นของกิจการที่ ถือโดยกิจการหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของกิจการ และ
1.7 หุ้ น ที่ สารองไว้ เพื่ อออกให้ ตามสิท ธิห รือ ตามสัญ ญาการขายหุ้ น พร้ อ มเงื่ อนไขและ
จานวนเงินที่ เกี่ ยวข้ อง และ
2. คาอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของสารองแต่ละประเภทในส่วนของเจ้ าของ
ในกรณี ที่ กิจ การที่ ไม่ มีห้ ุ น ทุน เช่ น ห้ างหุ้ น ส่วน หรือทรัสต์ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลซึ่ งเทียบเท่ากับ
ข้ อมูลที่ กาหนดข้ างต้ น โดยให้ แสดงการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระหว่างงวดสาหรับแต่ละรายการในส่วน
ของเจ้ าของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และข้ อจากัดของส่วนได้ เสียของเจ้ าของแต่ละประเภท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่ น (งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ) ต้ อ งแสดงรายการ
เพิ่ มเติมจากส่วนของกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ดังนี้
1. กาไรหรือขาดทุน
2. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นรวม
3. ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ส าหรั บ งวดซึ่ งเป็ นยอดรวมของก าไรหรือ ขาดทุ น และก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่ น
ถ้ ากิจการแสดงงบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหาก ส่วนของกาไรหรือขาดทุนต้ องไม่ แสดงใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งแสดงรายการต่ อไปนี้ เพิ่ มเติมจากส่วนของกาไรหรือขาดทุน และกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น เพื่ อเป็ นการจัดสรรส่วนของกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับงวด
1. กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดที่ เป็ นของ
1.1 ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม และ
1.2 ส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
2. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวดที่ เป็ นของ
2.1 ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
2.2 ส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือในงบกาไรขาดทุน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรืองบกาไรขาดทุน ต้ องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้ อมจานวนเงิน
สาหรับงวด สาหรับรายการดังต่อไปนี้
1. รายได้ (โดยแยกแสดงรายได้ ดอกเบี้ย ที่ คานวณโดยวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริง)
2. ผลกาไรและขาดทุน จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนตัด
จาหน่าย
3. ต้ นทุนทางการเงิน
4. ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (รวมถึงการกลับรายการ) ตามการรับรู้รายการสาหรับผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (expected credit loss)
5. ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าที่ ใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
6. ผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ที่ เคยบัน ทึก ไว้ กับ มูลค่ ายุติธรรม ณ วัน ที่ จัดประเภทรายการใหม่ (หากสิน ทรัพ ย์
ทางการเงินได้ รับการจัดประเภทใหม่ โดยเปลี่ ยนประเภทจากการวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จาหน่ายเป็ นการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) คู่มืออธิบาย TAS 1 หน้ า24

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
7. ผลกาไรหรือขาดทุนสะสมที่ เคยบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นซึ่ งถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุน (หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภทใหม่โดยเปลี่ ยนประเภทจากการ
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นเป็ นการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน)
8. ค่าใช้ จ่ายภาษี
9. ยอดรวมของการดาเนินงานที่ ยกเลิกซึ่ งแสดงเป็ นจานวนเดียว
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นต้ องแสดงรายการรายบรรทัดสาหรับจานวนเงินสาหรับงวด ดังต่อไปนี้
1. รายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (ไม่รวมจานวนเงินที่ แสดงในข้ อ 2) โดยจัดประเภทตาม
ลักษณะรายการ และตามการจัดกลุ่มซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น กาหนดไว้ ว่า
1.1 จะไม่มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง และ
1.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่ อเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขที่ เฉพาะเจาะจง
2. ส่ว นแบ่ งก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่ นของบริ ษั ท ร่ วมและการร่ วมค้ า ตามวิธีส่ วนได้ เสีย โดย
แบ่งเป็ นกลุ่มของรายการที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น กาหนดไว้ ว่า
2.1 จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง และ
2.2 จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่ อเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขที่ เฉพาะเจาะจง
กิจการต้ องแสดงรายการเพิ่ มเติม (รวมถึงการแยกแสดงรายการที่ ระบุในข้ อ 1-2) หัวข้ อเรื่ อง
และยอดรวมย่อยในงบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ น ถ้ าการแสดงรายการเหล่ านั้ นทาให้ มี
ประโยชน์ต่อความเข้ าใจเกี่ ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการ
เมื่ อกิจการแสดงยอดรวมย่อยดังกล่าวข้ างต้ น ยอดรวมย่อยดังกล่าวต้ อง
1. ประกอบด้ วยรายการที่ เป็ นจานวนเงินที่ รับรู้และวัดมูลค่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2. แสดงและกาหนดชื่ อในลักษณะที่ ทาให้ รายการที่ เป็ นยอดรวมย่อยดังกล่าวมีความชัดเจนและ
สามารถเข้ าใจได้
3. มีความสมา่ เสมอกันในแต่ละงวดที่ รายงาน และ
4. ไม่แสดงให้ เด่นชัดไปกว่ายอดรวมย่อ ยและยอดรวมที่ กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับการแสดงกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
กิจการต้ องแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ที่ เป็ นการกระทบยอด
สาหรับยอดรวมย่อย กับยอดรวมย่อยหรือยอดรวมที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรั บ
งบดังกล่าว
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เนื่ องจากผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ รายการ และเหตุการณ์อนๆ
ื่ ของกิจการ มีความแตกต่าง
ในเรื่ องของความถี่ ความเป็ นไปได้ ที่ จะเกิ ด ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น และความสามารถคาดการณ์ ไ ด้
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับองค์ประกอบของผลการดาเนินงานทางการเงิน จะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิด
ความเข้ า ใจผลการด าเนิ น งานทางการเงิน ที่ เกิ ด ขึ้ น และยั งช่ ว ยในการคาดหมาย ผลการด าเนิ น งาน
ทางการเงินในอนาคตของกิจการ กิจการมีการแสดงรายการแต่ละบรรทัดเพิ่ มเติมในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จอื่ น และการแก้ ไขค าอธิบ ายที่ ใช้ แ ละจัดเรียงลาดับ รายการใหม่ หากการกระท า
ดังกล่าวจาเป็ นต่อการอธิบาย
องค์ ป ระกอบของผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น โดยปั จ จั ย ที่ น ามาพิ จ ารณารวมถึ ง ความมี
สาระสาคัญ ลักษณะและหน้ าที่ ของแต่ละรายการของรายได้ และค่าใช้ จ่าย ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินอาจ
มีการแก้ ไขคาอธิบายเพื่ อให้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ รายการ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายจะนามาหักกลบกันไม่ได้
กิจการต้ องไม่แสดงรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
กิจการต้ อ งรับรู้รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายทุกรายการสาหรับ งวดในกาไรหรือขาดทุน เว้ น แต่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาหนดหรืออนุญาตไว้ เป็ นอย่างอื่ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนของภาษีเงินได้ ทเกี่
ี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ น รวมถึ งการปรั บ ปรุงการจั ด ประเภทรายการใหม่ ไม่ ว่า จะเป็ นในงบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่ น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยกิจการอาจแสดงรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้
1. แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีทเี่ กี่ ยวข้ อง โดยกิจการต้ องปันส่วนภาษีระหว่างรายการ
ที่ อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง และรายการที่ จะไม่
ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
2. แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีทเี่ กี่ ยวข้ อง พร้ อมแสดงยอดที่ เป็ นยอดรวม ภาษีเงินได้
ที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการนั้น
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยการปรับ ปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ที่เกี่ ยวกับ องค์ป ระกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ตัวอย่างเช่น กาไรที่ เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ ทางการเงินเผื่อขาย จะรวมไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน ซึ่ งจานวนดังกล่าวอาจถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น เป็ นกาไรที่ ยังไม่
เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อน โดยกาไรที่ ยังไม่เกิดขึ้นนั้นต้ องหักออกจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นใน
งวดที่ กาไรที่ เกิดขึ้นจริงถูกจัดประเภทใหม่เข้ าไปในกาไรหรือขาดทุนเพื่ อหลีกเลี่ ยงการรวมรายการดังกล่าว
ซา้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ กิจการอาจแสดงการปรับ ปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในการแสดงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้ องแสดงรายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหลังจากการ
ปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ทเี่ กี่ ยวข้ อง
ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งน าเสนอในงบก าไรขาดทุ น และก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน
สาหรับรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ มีสาระสาคัญ กิจการต้ องเปิ ดเผยลักษณะและจานวนแยก
สาหรับแต่ละรายการ โดยสถานการณ์ทที่ าให้ กิจการมีการเปิ ดเผยรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายแยกแต่ละ
รายการ รวมถึง
1. การลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิทจะได้
ี่
รับ หรือการลดมูลค่าที่ ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ให้ เป็ นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลค่าดังกล่าว
2. การปรับโครงสร้ างกิจกรรมของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ ได้ ต้ั งไว้
สาหรับต้ นทุนในการปรับโครงสร้ างดังกล่าว
3. การจาหน่ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
4. การจาหน่ายเงินลงทุน
5. การดาเนินงานที่ ยกเลิก
6. การยุติของคดีทางกฎหมาย และ
7. การกลับรายการประมาณการหนี้สนิ
กิจการต้ องนาเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายที่ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้ การจัดประเภทตาม
ลักษณะหรือตามหน้ าที่ ของค่าใช้ จ่ายภายในกิจการที่ ให้ ข้อมูลที่ เชื่ อถือได้ และมีความเกี่ ยวข้ องมากกว่า โดย
กิจการอาจจั ดประเภทย่ อ ยค่ าใช้ จ่า ยเพื่ อเน้ น ให้ เห็น ถึ งองค์ป ระกอบต่ างๆของผลการด าเนิ น งานทาง
การเงินซึ่ งอาจแตกต่างกันในด้ านความถี่ ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกาไรหรือขาดทุน
รายละเอียดดังกล่าวกิจการเลือกนาเสนอการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะหรือตามหน้ าที่ ก็ได้
การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายแบบที่ 1 ตามวิธีลักษณะค่าใช้ จ่าย ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตาม
ลักษณะของค่าใช้ จ่ายเป็ นดังนี้
รายได้
รายได้ อนื่
การเปลี่ ยนแปลงในสิน ค้ าสาเร็จ รูปและ
งานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัตถุส้ นิ เปลืองที่ ใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

X
X
X
X
X
X
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายอื่ น
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษี

X
(X)
X

การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายแบบที่ 2 ตามวิธีห น้ าที่ ค่ าใช้ จ่าย หรือ วิธีต้น ทุน ขาย และ จัดประเภท
ค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ ของค่าใช้ จ่ายเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนขาย ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่
เป็ นดังนี้
รายได้
X
ต้ นทุนขาย
(X)
กาไรขั้นต้ น
X
รายได้ อนื่
X
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
(X)
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
(X)
ค่าใช้ จ่ายอื่ น
(X)
กาไรก่อนภาษี
X
โดยกิจการที่ แสดงค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับลักษณะของค่าใช้ จ่าย
ซึ่ งรวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ในการเลือกระหว่างวิธี
หน้ าที่ ค่าใช้ จ่ายและวิธีลักษณะค่าใช้ จ่ายขึ้นอยู่กับปั จจัยในอดีตและปั จจัยของอุตสาหกรรมรวมทั้งลักษณะ
ของกิจการ ทั้งสองวิธีช้ ีให้ เห็นว่าต้ นทุนเหล่านั้นอาจผันแปรกับปริมาณการขายหรือการผลิตโดยตรงหรือ
โดยอ้ อมของกิจการ เนื่ องจากการนาเสนอแต่ละวิธีมขี ้ อดีสาหรับประเภทของกิจการที่ แตกต่างกัน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ ฝ่ายบริหารเลือกการนาเสนอที่ น่าเชื่ อถือและเกี่ ยวข้ องมากกว่า อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากข้ อมูลเกี่ ยวกับลักษณะค่าใช้ จ่ายมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการ
จัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ายตามลักษณะด้ วย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
กิจการต้ องนาเสนองบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของซึ่ งประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี้
1. ก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ รวมสาหรับ งวด ซึ่ งแสดงจานวนรวมที่ จัดสรรให้ แ ก่ส่วนของผู้เป็ น
เจ้ าของซึ่ งเป็ นบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมแยกออกจากกัน
2. สาหรับแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ ผลกระทบของการนานโยบายการบัญ ชีมา
ปรับ ปรุงย้ อ นหลังหรื อ แก้ ไขงบการเงิน ย้ อนหลังตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ที่
เกี่ ยวข้ อง และ
3. สาหรับองค์ประกอบแต่ละรายการของส่วนของเจ้ าของ การกระทบยอดระหว่างยอดยกมา
ณ วันต้ นงวดและวันสิ้นงวดให้ เปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากกาไรหรือขาดทุน แต่ละ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายการของกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ น และ รายการกับ ผู้เป็ นเจ้ าของในฐานะที่ เป็ นเจ้ าของ
ซึ่ งแสดงเงิ น ทุ น ที่ ได้ รั บ จากผู้ เป็ นเจ้ า ของและการจั ด สรรส่ ว นทุ น ให้ ผู้ เป็ นเจ้ า ของและ
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนได้ เสียของความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่ อยที่ ไม่ได้ ส่งผลให้ สูญ เสีย
การควบคุม
ข้อมูลที่ตอ้ งนาเสนอในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับแต่ละรายการของส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องแสดงการวิเคราะห์กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ในแต่ ล ะรายการไม่ ว่า จะเป็ นรายการในงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ า ของหรื อ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยกิจการต้ อ งแสดงจานวนเงินปั นผลที่ จ่ ายให้ แ ก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในระหว่างงวดใน
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้ อมทั้งแสดงจานวนเงิน
ปั น ผลต่อ หุ้ น ที่ เกี่ ยวข้ อง การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของของกิจการระหว่ างวัน เริ่ มรอบระยะเวลา
รายงานกับวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสะท้ อนให้ เห็นการเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
ในระหว่างงวด และต้ นทุนของรายการที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับรายการดังกล่าว การเปลี่ ยนแปลงโดยรวมใน
ส่วนของเจ้ าของ ในระหว่างงวดที่ เป็ นตัวแทนของจานวนรวมของรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงผลกาไร
และขาดทุนที่ เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหว่างงวด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นผล
มาจากรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของในฐานะที่ เป็ นเจ้ าของ (เช่น การลงทุนเพิ่ ม การซื้อคืนหุ้นทุนของกิจการ
และการจ่ายปันผล)
งบกระแสเงินสด
ข้ อมูลกระแสเงินสดช่วยให้ เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและความต้ องการใช้ กระแสเงินสดของกิจการแก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน ซึ่ งมาตรฐาน
การบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ องกาหนดข้ อบังคับในการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้างของหมายเหตุประกอบงบการเงินต้องประกอบด้วย
1. การแสดงข้ อมูลเกี่ ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่ กจิ การใช้
2. เปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ไม่ ได้ น าเสนอไว้ ที่ ใดใน
งบการเงิน และ
3. ให้ ข้ อ มู ล อื่ นเพิ่ มเติ ม ที่ ไม่ ได้ น าเสนอไว้ ที่ ใดในงบการเงิ น แต่ เป็ นข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้ อ งต่ อ
การทาความเข้ าใจงบการเงินเหล่านั้น
นอกจากนี้กจิ การต้ องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่ เป็ นระบบให้ มากที่ สดุ เท่าที่ จะ
ทาได้ ในทางปฏิบัติ โดยการกาหนดลักษณะที่ เป็ นระบบนั้น กิจการต้ องพิจารณาถึงผลกระทบต่อความเข้ าใจ
ได้ และการเปรี ย บเที ย บกั น ได้ ข องงบการเงิ น โดยแต่ ล ะรายการที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหาก (ถ้ ามีการนาเสนอ) งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนของเจ้ าของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการต้ องมีการอ้ างอิงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
ตัวอย่างของการเรียงลาดับอย่างเป็ นระบบหรือการจัดกลุ่มของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
1. การให้ ความสาคัญกับขอบเขตของกิจกรรมที่ กจิ การพิจารณาว่าเกี่ ยวข้ องกับความเข้ าใจได้ ของ
ผลการดาเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินของกิจการมากที่ สุด เช่น การจัดกลุ่มข้ อมูล
กิจกรรมดาเนินงานบางกิจกรรมเข้ าด้ วยกัน
2. การจัดกลุ่มข้ อมูลเกี่ ยวกับรายการที่ วัดมูลค่าคล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน เช่น สินทรัพย์ทวี่ ัดด้ วย
มูลค่ายุติธรรม หรือ
3. การจัดลาดับตามลาดับการแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและ
งบแสดงฐานะการเงิน เช่น
3.1 ข้ อความที่ ระบุว่างบการเงินได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.2 นโยบายการบัญชีสาคัญที่ กจิ การใช้
3.3 ข้ อมูลประกอบสาหรับรายการที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสด โดยจัด
เรียงลาดับตามงบการเงินและตามลาดับของแต่ละรายการที่ นาเสนอในงบการเงินนั้น และ
3.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึง หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญาซึ่ งยัง
ไม่ ได้ รั บ รู้ และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ ไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิน เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ
กิจการอาจแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงิน และ
นโยบายการบัญชีเฉพาะที่ กจิ การเลือกใช้ แยกไว้ เป็ นอีกส่วนหนึ่ งของงบการเงิน
การเปิ ดเผยนโยบายการบัญชี
กิจการต้ องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ ซึ่ งประกอบด้ วย
1. เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ ใช้ จัดทางบการเงิน13 และ
2. นโยบายการบัญชีอนื่ ๆ ที่ กจิ การเลือกใช้ ซงเกี่
ึ่ ยวข้ องกับความเข้ าใจได้ ในงบการเงินของกิจการ

13

เกณฑ์หรือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้ จัดทางบการเงิน (เช่น การวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนเดิม ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิท่ ี
จะได้ รับ มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน) เป็ นส่วนสาคัญสาหรับกิจการที่จะแจ้ งผู้ใช้ งบการเงิน เนื่ องจาก
เกณฑ์ดังกล่าวที่กจิ การใช้ จัดทางบการเงินมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น ถ้ า
กิจการใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าในงบการเงินมากกว่าหนึ่ งเกณฑ์ เช่น กรณีท่ สี นิ ทรัพย์บางประเภทมีการตีราคาใหม่ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยให้ เห็นว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภทใดที่นาเกณฑ์การวัดมูลค่าแต่ละเกณฑ์มาใช้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในการตัดสินใจว่ากิจการควรเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีเรื่ องใดบ้ างนั้น ฝ่ ายบริหารของกิจการ จะ
พิจารณาว่าการเปิ ดเผยนั้นจะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจว่ารายการ เหตุการณ์อนๆ
ื่ และสภาพการณ์ต่างๆ
ได้ สะท้ อนให้ เห็นไว้ ในผลการดาเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่ รายงานอย่างไร แต่ละกิจการต้ อง
พิจารณาลักษณะของการดาเนินงานและนโยบายการบัญชีของกิจการที่ ผู้ใช้ งบการเงินจะคาดหวังที่ จะให้ มี
การเปิ ดเผยสาหรับประเภทของกิจการนั้น การเปิ ดเผยให้ ทราบถึงนโยบายการบัญชีทฝี่ ่ ายบริหารเลือกใช้ จะ
มีประโยชน์มากต่อผู้ใช้ งบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง หากนโยบายการบัญชีทเี่ ลือกใช้ น้ันเลือกจากทางเลือก
หลายทางที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลว่ากิจการเลือกวิธีมูลค่า
ยุติธรรมหรือวิธรี าคาทุนสาหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน เป็ นต้ น
นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหั วข้ อนโยบายการบัญ ชีที่สาคัญ หรือในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินอื่ นเกี่ ยวกับการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารของกิจการและผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวน
เงินของรายการที่ รับรู้ในงบการเงิน ตัวอย่างของการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารได้ แก่
1. สินทรัพย์ทางการเงินเป็ นเงินลงทุนที่ จะถือจนครบกาหนดหรือไม่
2. ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสาคัญเกือบทั้งหมดของความเป็ นเจ้ าของของสินทรัพย์ทาง
การเงินและสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าด้ านผู้ให้ เช่าโอนไปให้ แก่กจิ การอื่ นเมื่ อใด
3. โดยเนื้ อหาของรายการแล้ ว การขายสิ น ค้ า บางรายการถื อ เป็ นข้ อ ตกลงทางการเงิ น ซึ่ ง
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการขายหรือไม่
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แหล่งข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ ข้ อสมมติที่ใช้ เกี่ ยวกับ อนาคตและแหล่ งที่ มาที่ สาคัญ อื่ นของ
ความไม่ แ น่ น อนในการประมาณการที่ มี อ ยู่ ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งมี ค วามเสี่ ยงอย่ า งมี
นัยสาคัญที่ จะส่งผลให้ มีการปรับปรุงที่ มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปี
บัญ ชีถั ดไป ซึ่ งในกรณี ดังกล่ าวนี้ กิจ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ซึ่ งรวมถึ ง
รายละเอียดทุกข้ อ ดังนี้
1. ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สนิ และ
2. มูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งในการกาหนด
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น บางประเภท กิ จ การต้ องใช้ การประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ทไม่
ี่ แน่นอนในอนาคตที่ จะมีต่อสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้น ณ วัน
สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่ างเช่ น กรณี ที่ไม่ มีราคาตลาดที่ อ้ างอิงได้ เพื่ อใช้ ในการวัด
มูลค่า ประมาณการที่ เกี่ ยวข้ องกับอนาคตเป็ นสิ่งจาเป็ นในการวัดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้ าสมัยของเทคโนโลยีทมี่ ีต่อ
สิน ค้ าคงเหลือ ประมาณการหนี้ สิน ซึ่ งผลของคดีความในอนาคตเป็ นผลจากคดีความที่ ยัง
ไม่ ยุติ ในปั จ จุ บั น และหนี้ สิน ผลประโยชน์ ของพนั ก งานระยะยาว เช่ น หนี้ สิน เงิน บ านาญ
การประมาณเหล่านี้อาศัยข้ อสมมติต่างๆเกี่ ยวกับการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสด
หรืออัตราคิดลด การเปลี่ ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต และการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านราคา
ในอนาคตซึ่ งจะมีผลกระทบต่อต้ นทุนอื่ น
ข้ อมูลที่ เปิ ดเผยนี้ จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจถึงการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ ยวกับ
อนาคตและที่ มาของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ ใช้ ลักษณะและระดับของข้ อมูลที่ ให้ จะแตกต่างกัน
ตามลักษณะของข้ อสมมติและสถานการณ์อนื่ ๆ ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างประเภทของการเปิ ดเผยที่ กจิ การจัดทา
1. ลักษณะของข้ อสมมติหรือความไม่แน่นอนของการประมาณการอื่ น
2. ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้ อสมมติ และประมาณการที่ ใช้ ใน การคานวณ
รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวนั้น
3. การคลี่ คลายที่ คาดไว้ ของความไม่แน่นอนและช่วงของผลลัพธ์ทเี่ ป็ นไปได้ อย่างมีเหตุผลเกี่ ยวกับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ ได้ รับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
4. คาอธิบายถึงการเปลี่ ยนแปลงข้ อสมมติทใี่ ช้ ในอดีตเกี่ ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว หาก
ความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนทุน
กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน สามารถประเมิน วัตถุป ระสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการจัดการส่วนทุนของกิจการ โดยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการจัดการส่วนทุนของกิจการ
ซึ่ งรวมถึงรายการต่อไปนี้
1.1 คาอธิบายสิ่งที่ กจิ การจัดการเป็ นส่วนทุน
1.2 เมื่ อกิจการปฏิบัติตามข้ อกาหนดจากภายนอกกิจการในเรื่ องเกี่ ยวกับส่วนทุน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยลักษณะของข้ อกาหนดนั้น และข้ อกาหนดนั้นได้ รวมเข้ าเป็ นการจัดการส่วนทุน
อย่างไร
1.3 กิจการได้ บรรลุวัตถุประสงค์สาหรับการจัดการส่วนทุนอย่างไร
2. ข้ อ มูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ ยวกับสิ่งที่ กิจการจัดการเป็ นส่วนทุน กิจการบางแห่ งถือว่ าหนี้สิน
ทางการเงินบางอย่าง (เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิบางประเภท) เป็ นส่วนหนึ่ งของทุน กิจการบางแห่ง
ถือว่าส่วนของทุนไม่รวมองค์ประกอบบางอย่างของส่วนของเจ้ าของ (เช่นองค์ประกอบที่ เกิด
จากการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
3. การเปลี่ ยนแปลงจากรอบระยะเวลาก่อนของรายการตามข้ อ 1 และ 2
4. ข้ อเท็จจริงว่ ากิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ
หรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลา
5. เมื่ อกิจการมิได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอกกิจการ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดนั้น
เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของ
สาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่ ให้ สิทธิขายคืนที่ จัดประเภทเป็ นตราสารทุน กิจการต้ องเปิ ดเผย (ถ้ า
ไม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ทอี่ นื่ ใด) ดังนี้
1. สรุปข้ อมูลเชิงปริมาณเกี่ ยวกับจานวนที่ ถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ
2. วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการสาหรับการจัดการภาระผูกพันในการซื้อคืนหรือ ไถ่ถอน
เครื่ องมือทางการเงินเมื่ อถูกกาหนดให้ ทาโดยผู้ถือเครื่ องมือ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงจากรอบ
ระยะเวลาก่อนหน้ านี้ด้วย
3. กระแสเงินสดที่ มีการคาดการณ์ว่าจะออกไปเพื่ อการไถ่ถอนหรือซื้อคืนเครื่ องมือทางการเงิน
ประเภทนั้นๆ และ
4. ข้ อ มู ลที่ เกี่ ยวกับ กระแสเงิน สดที่ มี การคาดการณ์ ว่าจะออกไปเพื่ อการไถ่ ถ อนหรือ ซื้อ คื น
เครื่ องมือทางการเงินกาหนดไว้ อย่างไร
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยเรื่องอื่น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลจานวนเงินปันผลที่ กิจการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวันอนุมัติให้ ออก
งบการเงิน ซึ่ งในรอบระยะเวลานี้กจิ การยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายการจัดสรรส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุน พร้ อมทั้ง
จานวนเงินปันผลต่อหุ้น และจานวนเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่ งไม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน
นอกจากนี้กิจการต้ องเปิ ดเผยเรื่ องต่อไปนี้หากยังมิได้ เปิ ดเผยไว้ ทใดในข้
ี่
อมูลเผยแพร่พร้ อมกับ
งบการเงิน
1. ภูมิลาเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ ได้ จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ และที่
อยู่ตามที่ จดทะเบียน (หรือสถานที่ หลักในการประกอบธุรกิจ หากแตกต่างไปจากที่ อยู่จด
ทะเบียน)
2. คาอธิบายลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
3. ชื่ อของบริษัทใหญ่ และชื่ อของบริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุดของกลุ่มกิจการ และ
4. กิจการที่ มีอายุจากัด ต้ องแจ้ งให้ ทราบถึงระยะเวลาของกิจการ
*******************
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