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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (IAS No. 1 “Presentation of Financial Statements” (December 2006))
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) นี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ฉบับเดิม)
โดยมีหลักการไมแตกตางกัน เวนแตการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้
1. กําหนดใหเปดเผย แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
2. ยกเลิกการแสดง รายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ
3. ยกเลิกการแสดง กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
4. ยกเลิกการแสดง จํานวนพนักงาน
5. ยกเลิกหัวขอ นโยบายการบัญชี และขอกําหนดเกี่ยวกับการเลือกใชนโยบายการบัญชี
6. เพิ่มคํานิยาม ความมีสาระสําคัญ
7. เพิ่มคํานิยาม มาตรฐานการบัญชี
8. กําหนดใหเปดเผยขอมูลกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่แบงปนใหแกบริษัทใหญ และสวนที่แบงปน
ใหแกผูถือหุนสวนนอย
9. กําหนดใหกิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจาก
วันที่ในงบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนแมวามีหลักฐานเปนสัญญาที่แสดงถึงการชําระหนี้โดยการกอ
หนี้สินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ใหเปนหนี้ระยะยาว ซึ่งสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณ
ภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
10. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญหรือในสวนอืน่ ของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่ง
นโยบายนั้ น มี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ จํ า นวนเงิ น ของรายการที่ รั บ รู ใ นงบการเงิ น
นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป ซึง่ กิจการไดจดั ทํา
และนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี

สวนประกอบของงบการเงิน
2. งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย
2.1 งบดุล
2.2 งบกําไรขาดทุน
2.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของโดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
2.3.1 การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสวนของเจาของ
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ซึ่งไมรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับ
ผูเปนเจาของซึ่งกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ
2.4 งบกระแสเงินสด
2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และคําอธิบายอื่น

3. คํานิยาม
คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
หมายถึง การที่ กิ จ การไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานการบัญชี แ มว ากิจ การจะได พ ยายามอย าง
เต็มที่แลวในทุกกรณี
มาตรฐานการบัญชี
หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวย
การนั้ น ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี
ดวย
ความมีสาระสําคัญ

หมายถึง

การไมแ สดงรายการหรือ การแสดงรายการผิดพลาด
ถื อ ว า มี ส าระสํ า คั ญ หากรายการแต ล ะรายการหรื อ
ทุ ก รายการโดยรวมมี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินที่ใชงบการเงิน ความ
มี ส าระสํ า คั ญ ขึ้ น อยู กั บ ขนาดและลั ก ษณะของการ
ไม แ สดงรายการหรื อ การแสดงรายการผิ ด พลาด
ซึ่งพิจารณาภายใตสถานการณแวดลอมนั้น ทั้งนี้ปจจัย
ที่ ใ ช ใ นการพิ จ ารณาอาจเป น ขนาดหรื อ ลั ก ษณะของ
รายการหรือทั้งสองอยางก็ได
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายถึง

ขอมูลที่นําเสนอเพิ่มเติมจากที่แสดงในงบดุล งบกําไร
ขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส ว นของเจ าของ
และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินให
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คํ า อธิ บ ายรายการ รายละเอี ย ดของ
รายการตางๆ ที่แสดงในงบการเงินและขอมูลเกี่ยวกับ
รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูรายการในงบการเงินที่
นําเสนอ

ขอพิจารณาโดยรวม
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
4. งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตองตามที่ควร
การแสดงข อมูลโดยถูกตองตามที่ควรคือการเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของผลกระทบของรายการบัญชี
เหตุการณ และเงื่อนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ที่กําหนดไวในแมบทการบั ญชี การนํ าเสนองบการเงินซึ่งได ถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการบั ญชี และมี การ
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใหเหมาะสมแกกรณีถือไดวางบการเงินนั้นนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
5. งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเงื่อนไข งบการเงินที่ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีตองไมพรรณนาวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
6. การเป ด เผยนโยบายการบั ญชี การเป ด เผยข อ มู ลในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หรื อ การจั ด ทํ า
คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไมเหมาะสมที่กิจการใชไมทําใหนโยบายการบัญชีนั้นเหมาะสม
ขึ้นมาได งบการเงิ นถู ก ตอ งตามที่ ควรได ไม ว าจะโดยการเป ด เผยให ทราบถึ ง นโยบายการบั ญชี ที่
ไม เหมาะสมนั้ น หรือ โดยการเป ด เผยข อ มูล ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น หรือ โดยการจัด ทํ า
คําอธิบายก็ตาม
7. ในสถานการณซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีขอสรุปวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของงบการเงินตามที่กําหนดในแมบทการบัญชี กิจการตองไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น และตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุในยอหนา 8 ในกรณีที่หนวยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของมีขอกําหนด หรือไมมีขอหามการไมปฏิบัติตามดังกลาว
8. ในกรณีที่กิจการไมปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดตามที่ระบุไวในยอหนา 7 กิจการตองเปดเผย
ขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
8.1 ขอสรุปของฝายบริหารที่วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควร
8.2 ขอความที่แสดงวากิจการไดถอื ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการบัญชี ยกเวนเรื่องทีก่ ิจการจําตองไม
ปฏิบตั ิตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามที่ควร
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8.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่กิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการไมถือปฏิบัติ ขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีที่กิจการไมปฏิบัติตาม เหตุผลที่หากปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
แลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมากในสถานการณตางๆ จนเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช
8.4 ผลกระทบทางการเงิ นของการไมปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีตอรายการแตละรายการใน
งบการเงินของกิจการสําหรับทุกงวดบั ญชีที่แสดง หากกิจการไม ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีสําหรับแตละงวดบัญชีที่มีการนําเสนอนั้น
9. กรณีที่กิจ การไมป ฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีเ รื่องใดในงวดบัญชีกอนแล วสงผลต อ
จํานวนเงินที่รับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนา 8.3
และ 8.4
10. ในสถานการณซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี แตขอกําหนดที่เกี่ยวของไมอนุญาตใหมีการ
ไมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ถาเปนเชนนั้น กิจการตองใชความพยายามอยางดีที่สุด
เพื่อลดความเขาใจผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนั้นโดยการเปดเผยขอมูลทุกข อ
ตอไปนี้
10.1 ชื่อของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีปญหา ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี และ
เหตุผลที่ฝายบริหารของกิจการเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีจะทําให
งบการเงินบิดเบือนและเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี
10.2 การปรับปรุงแตละรายการในงบการเงินสําหรับแตละงวดบัญชีที่มีการนําเสนอ ซึ่งฝายบริหาร
ของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามที่ควร

การดําเนินงานตอเนื่อง
11. ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กิจการ งบการเงินตองจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ
บัญชี เลิกกิจการ หรือไมมีทางเลือกอื่นใด นอกเหนือจากการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการจากการประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หากฝายบริหารพบวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ หรื อ สภาพการณ ใ ดที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความสงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดํ าเนินงานอยางตอ เนื่ องของกิจการ กิจ การตอ งเป ดเผยใหทราบถึง ความไม
แนนอน เหลานั้น ในกรณีที่งบการเงินมิไดจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการจะตอง
เปดเผยถึง ขอเท็จจริงนี้ พรอมทั้งเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลที่กิจการไมอาจ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่องได
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เกณฑคงคาง
12. กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด

ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ
13. กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวดบัญชี ยกเวนกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
13.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการอยางมีนัยสําคัญหรือ
การทบทวนงบการเงินแลวเปนที่ชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการในงบการเงิน
แบบใหมจะทําใหการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงเกณฑการเลือกใช
และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
13.2 มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงิน

ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม
14. รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน รายการที่มี
ลักษณะหรือหนาที่ไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน เวนแตรายการเหลานั้น
ไมมีสาระสําคัญ

การหักกลบ
15. สินทรัพยและหนี้ สิน รายได และคาใชจาย ตองไมนํามาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐานการบัญชี มี
ขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได

ขอมูลเปรียบเทียบ
16. กิจ การต อ งแสดงขอ มู ล ของงวดก อ นเปรี ยบเที ย บกั บ ทุ กรายการที่ แสดงในงบการเงิน งวดป จ จุ บั น
หากมาตรฐานการบัญชีมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอื่น ขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนาตองแสดง
เปรี ยบเทีย บกั นหากข อมู ลนั้นชว ยให ผูใ ชงบการเงินสามารถเข าใจงบการเงิ นของงวดบัญชี ปจ จุบั น
ไดดีขึ้น
17. เมื่อตองมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตองจัดประเภทรายการที่
นํามาเปรี ย บเทีย บใหม ด ว ย เว นแต ก ารจั ด ประเภทใหม ไ ม สามารถทําได ใ นทางปฏิบั ติ เมื่ อ มี ก าร
จัดประเภทใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้
17.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม
17.2 จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม
17.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม
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18. หากกิจการไมสามารถจัดประเภทรายการที่นํามาเปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอ
ดังตอไปนี้
18.1 เหตุผลที่ไมสามารถจัดประเภทรายการใหมได
18.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม

โครงสรางและเนื้อหา
การระบุชื่องบการเงิน
19. งบการเงินตองมีการระบุชื่อไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอื่นที่นําเสนออยูในเอกสารเผยแพร
ชุดเดียวกัน
20. กิจการตองระบุชื่อสวนประกอบของงบการเงินแตละสวนอยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูลทุกข อ
ตอไปนี้อยางเดนชัด ซึ่งจะแสดงซ้ํากันไดถาการแสดงซ้ํานั้นทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
20.1 ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เปนการแสดงชื่อและการเปลี่ยนแปลงในขอมูล
ดังกลาวที่เกิดขึ้นกอนวันที่ในงบดุล
20.2 การระบุวางบการเงินนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเปนงบการเงินของกลุมกิจการ
20.3 วั นที่ ใ นงบดุ ล หรื อ รอบระยะเวลาของงบการเงิ น แล ว แต จ ะเหมาะสมกั บ ส ว นประกอบของ
งบการ เงินนั้นๆ
20.4 สกุ ลเงิ นที่ ใช รายงานตามที่ กํ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 30 (ปรั บปรุ ง 2550) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)
20.5 จํานวนหลักที่ใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน

รอบระยะเวลาที่รายงาน
21. กิจการตองนําเสนองบการเงินอยางนอยปละครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในงบดุลและเปนเหตุ
ใหกิจการตองนําเสนองบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือสั้นกวาหนึ่งป กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติมทุกขอดังตอไปนี้
21.1 เหตุผลในการใชงวดบัญชีที่ยาวกวาหรือสั้นกวาหนึ่งป
21.2 ขอเท็จจริงที่วาจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สวน
ของเจาของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดกอนไมสามารถ นํามา
เปรียบเทียบกับงวดปจจุบันไดทั้งหมด

งบดุล
ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน
22. กิ จ การต อ งแยกแสดงสิ นทรั พ ย และหนี้ สินเป นรายการหมุ น เวี ย นและไม หมุ น เวี ย นในงบดุ ล ตาม
ขอกําหนดของยอหนา 24 ถึง 34 เวนแตการแสดงรายการตามสภาพคลองจะมีความนาเชื่อถือและ
มีความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจ หากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนนี้ สินทรัพยและหนีส้ นิ ทัง้ หมด
จะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง
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23. ไมวาสินทรัพยและหนี้สินจะนําเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่ไดรวมยอด
คงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุลไวกับยอด
คงเหลือส วนที่คาดว าจะไดรั บประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุ ล
กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของยอดคงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา
12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล

สินทรัพยหมุนเวียน
24. สินทรัพยจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนเมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึง่ ตอไปนี้
24.1 คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของ
กิจการ
24.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา
24.3 คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
24.4 เปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด (ตามที่ไดนิยามไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช
ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
สินทรัพยที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
25. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวียน ใหหมายรวมถึง สินทรัพยมีตัวตน สินทรัพยไมมีตัวตน และ
สินทรัพยทางการเงินซึ่งมีลักษณะที่เปนระยะยาว และมิไดมีขอหามในการใชคําอื่นหากคําที่เลือกใชแทนนั้น
ยังคงมีความหมายชัดเจนและทดแทนกันได
26. วงจรการดําเนินงาน หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแตไดสินทรัพยมาเพื่อใชในการดําเนินงาน จนกระทั่งไดรับ
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หากไมสามารถระบุวงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการ
ดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพยตางๆ (เชน สินคาคงเหลือ และ
ลูกหนี้การคา) ที่ขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ถึงแมกิจการไม
คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ก็ตาม สินทรัพย
หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพยที่ถือไวเพื่อคา (สินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อคาจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
ตามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี เรื่ อ ง การรั บ รู และการวั ด มู ล ค า ตราสารการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช)) และสวนที่จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนของสินทรัพยทางการเงินที่ไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
27. หนี้สินจะจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
27.1 คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ
27.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา
27.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
27.4 กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา
12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล
หนี้สินที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
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28. หนี้สินบางประเภทที่เปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการใหจดั
ประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล เชน เจาหนี้
การคา คาใชจายคางจายบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายดําเนินงานอื่น วงจรการดําเนินงาน
ตามปกตินี้ใหใชกับการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของกิจการได สําหรับกรณีที่กิจการไมสามารถระบุ
วงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน
29. หนี้สิน หมุนเวียนอื่น เปนหนี้สินที่ มีกําหนดชํ าระคื นภายใน 12 เดื อนนับจากวั นที่ใ นงบดุ ล หรือมีไ วเพื่ อ
วัตถุประสงคหลักเพื่อคา แตการชําระคืนไมไดเปนสวนหนึ่งของวงจรการดําเนินงานตามปกติ ตัวอยางเชน
หนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทมีไวเพื่อคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สวนของหนี้สินทางการเงินไม
หมุนเวียนระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย และเจาหนีอ้ นื่ ๆ สําหรับ
หนี้สินทางการเงินซึ่งกิจการใชเปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ ช
ในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไมครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบ
ดุลใหถือเปนหนี้สินไมหมุนเวียนที่ตองปฏิบัติตามยอหนา 32 และ 33
30. กิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเปน
หนี้สินหมุนเวียนถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
30.1 เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
30.2 มีขอตกลงที่จะชําระหนี้โดยการกอหนี้สิ นระยะยาวใหมหรื อตออายุห นี้ใหเปน หนี้สินระยะยาว ซึ่ ง
ขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบ
การเงิน
31. ภายใตเงื่อนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีอํานาจที่จะชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอ
หนี้สินใหมที่มีอายุอยางนอย 12 เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12
เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้น
มีกําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกวา 12 เดือน อยางไรก็ตาม หากกิจการไมมีอํานาจในการชําระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหมหรือการตออายุภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผูกพัน
เดิม โดยการกอ หนี้สิ นใหม) ภาระผู กพัน นั้น ตองจัดประเภทเป นหนี้ สินหมุน เวียน ทั้งนี้ โดยไม พิจารณา
ความสามารถของกิจการใน ชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม
32. หากกอนหรือ ณ วันที่ในงบดุล กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเปนผลใหหนี้สินนั้นกลายเปน
หนี้สินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สนิ นั้นเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวา ภายหลังวันทีใ่ น
งบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เจาหนี้มีขอตกลงไมเรียกคืนหนี้นั้นทั้งที่ไดมีการละเมิดเงือ่ นไข
สัญญากู กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันที่ในงบดุล กิจการไมมีสิทธิ
อันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชําระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
33. อยางไรก็ตาม หากภายในวันที่ในงบดุลผูใหกูยืม ยินยอมที่จะใหระยะเวลาปลอดหนี้อยางนอย 12 เดือนนับ
จากวันที่ในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเงื่อนไขเพื่อใหตรงตามสัญญาเงินกูย มื ซึง่ ภายในชวง
ระยะเวลาดังกลาวผูใหกูยืมจะไมสามารถเรียกหนี้คืนไดในทันที กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สิน
ไมหมุนเวียน
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34. ในสวนของเงินกูยืมที่จัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น
ระหวางวันที่ในงบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เหตุการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขที่ไมตอง
ปรับปรุงงบการเงินแตตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549)
เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล
34.1 มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม
34.2 มีการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
34.3 เจาหนี้ใหระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิด
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามสัญญา

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุล
35. งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ หากกิจการไมไดนําเสนอจํานวนเงินดังกลาว
ตามที่กําหนดไวตามยอหนา 35ก
35.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
35.2 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
35.3 สินทรัพยไมมีตัวตน
35.4 สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 35.5 35.8 และ 35.9)
35.5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
35.6 สินทรัพยชีวภาพ
35.7 สินคาคงเหลือ
35.8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
35.9 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
35.10 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
35.11 ประมาณการหนี้สิน
35.12 หนี้สินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 35.10 และ 35.11)
35.13 หนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช)
35.14 หนี้ สินภาษี เ งิ นได ร อการตั ด บัญชี แ ละสิ นทรั พย ภาษี เงิ นได รอการตัด บั ญชี ตามที่ กํ าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช)
35.15 สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยที่แสดงในสวนของเจาของ
35.16 ทุนที่ออกจําหนาย และสํารองตางๆ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทใหญ
35 ก งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้
(1) ยอดรวมของสินทรั พย ที่จั ดประเภทเปนสินทรั พยถื อไวร อการขายและสินทรั พย ที่ร วมในกลุ ม
สินทรัพย รอการจําหนายซึ่งจั ดประเภทเปนสิ นทรัพย ถือไวรอการขายตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)
(2) หนี้สินที่รวมในกลุมหนี้สินรอการจําหนายที่จัดประเภทเปนหนี้สินถือไวรอการขายตามมาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
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36. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบดุลเพิ่มเติม ถาหากการ
แสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะการเงินของกิจการ
37. ถากิ จการแยกการจั ดประเภทสินทรัพ ยแ ละหนี้สินในงบดุล เป นรายการหมุ นเวี ยนและไม หมุ นเวีย น
กิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย (หนี้สิน)
หมุนเวียน

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
38. กิจ การต อ งเปด เผยการจัด ประเภทรายการยอ ยในงบดุล หรือ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นโดย
จัดประเภทใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของกิจการ
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
39.1 สําหรับหุนทุนแตละประเภท
39.1.1 จํานวนหุนที่จดทะเบียน
39.1.2 จํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนที่ออกจําหนายแตยังชําระ
ไมเต็มมูลคา
39.1.3 ราคาที่ตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว
39.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุนที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเริ่มรอบระยะเวลา
และวันสิ้นรอบระยะเวลา
39.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการจาย
ปนผลและการจายคืนทุน
39.1.6 จํานวนหุนของกิจการที่ถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ
39.1.7 จํานวนหุนที่สํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุน พรอมเงื่อนไข
และจํานวนเงินที่เกี่ยวของ
39.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ
40. กิจการที่ไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซึ่งเทียบเทากับขอมูลที่กําหนดใน
ยอหนา 39.1 โดยใหแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสําหรับแตละรายการในสวนของ
เจาของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของแตละประเภท

งบกําไรขาดทุน
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
41. รายไดและคาใชจายทุกรายการที่รับรูในงวดตองนํามารวมเปนกําไรหรือขาดทุน เวนแตมาตรฐานการ
บัญชีจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุน
42. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
42.1 รายได
42.2 ตนทุนทางการเงิน
42.3 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
42.4 คาใชจายภาษี
42.5 ยอดรวมของ (ก) กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ (ข) ผล
กําไรหรือผลขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิจากตนทุนในการขาย
หรือจากการจําหนายสินทรัพยหรือรอจําหนายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
42.6 กําไรหรือขาดทุน
43. งบกําไรขาดทุนตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ดังนี้
43.1 กําไรหรือขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
43.2 กําไรหรือขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
44. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนเพิ่มเติม
ถาหากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในผลการดําเนินงานของกิจการ
45. กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษไมวาจะแสดงในงบกําไรขาดทุนหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
46. สําหรับรายการรายไดและคาใชจายที่ถือวามีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนแยก
สําหรับแตละรายการ
47. กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยการจัดประเภทตามลักษณะหรือตามหนาที่ของคาใชจาย
ภายในกิจการที่ใหขอมูลที่เชื่อถือไดและมีประโยชนตอการตัดสินใจไดดีกวา
48. กิจ การที่แสดงคาใช จ ายตามหน าที่ ต องเป ด เผยข อ มูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ ค าใช จ ายตามลั กษณะของ
คาใชจาย ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
49. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของการจายปนผลที่รับรูเปนการจัดสรรแกผูถือหุนระหวางรอบระยะเวลา
และจํานวนเงินที่เกี่ยวของตอหุนไวในงบกําไรขาดทุน หรือในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
50. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ซึ่งประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
50.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
50.2 รายไดแ ละค าใชจ ายสํ าหรับ แต ละรายการของงวดที่รั บรู โ ดยตรงไว ในสว นของเจาของตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานั้นดวย
50.3 ยอดรวมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดซึง่ เปนผลรวมของรายการตามยอหนา 50.1 และ
50.2 พรอมทั้งแสดงจํานวนทีจ่ ัดสรรใหกับผูถ ือหุนบริษัทใหญและผูถือหุนสวนนอยแยกจากกัน
50.4 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดที่มีตอแตละรายการ
ในสวนของเจาของตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของที่มีเพียงรายการในขอ 50.1 ถึง 50.4 ใหเรียกวางบแสดง
การรับรูรายไดและคาใชจาย
51. นอกจากนี้ กิจการตองแสดงรายการตอไปนี้เพิ่มเติมไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
51.1 จํานวนเงินของรายการบัญชีที่เกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ โดยแยกแสดงจากสวนแบงที่
ใหกับผูถือหุน
51.2 ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรสะสม (กําไรหรือขาดทุนสะสม) ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด และยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล
51.3 การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตางๆ แตละรายการที่แสดงในสวนของเจาของ
ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปดเผยถึงการเปลี่ยนแปลง
ของแตละรายการแยกจากกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสราง
52. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง
52.1 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่กิจการใชตามที่ระบุใน
ยอหนา 54 ถึง 61
52.2 เป ดเผยขอ มู ลที่ ไม ได นําเสนอในงบดุ ล งบกํ าไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ย นแปลงสว นของ
เจาของหรืองบกระแสเงินสดตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
52.3 ใหข อมู ลอื่ นเพิ่ มเติม ที่ไม ได นําเสนออยูใ นงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ย นแปลง
สวนของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด แตเปนขอมูลที่เกี่ยวของตอการทําความเขาใจงบการเงิน
เหลานั้น
53. กิจ การต อ งนํ าเสนอหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นในลั กษณะที่เ ป นระบบให มากที่ สุด เทาที่ จ ะทํ าได
ในทางปฏิบัติ โดยแตละรายการที่ปรากฏในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
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เจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมีการอางอิงถึงขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

การเปดเผยนโยบายการบัญชี
54. กิจการตองเปดเผยทุกเรื่องตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
54.1 เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน
54.2 นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่กิจการเลือกใชซึ่งเกี่ยวของตอความเขาใจในงบการเงินของกิจการ
55. เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ราคาทุนปจจุบัน มูลคา
สุทธิที่จะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน) มีผลตอการวิเคราะหขอ มูลของผูใ ชงบการเงิน
ดังนั้น การที่ผูใชงบการเงินไดทราบถึงเกณฑการวัดมูลคาจึงเปนสิ่งสําคัญ ถาเกณฑการวัดมูลคาที่ใชในงบ
การเงินมีมากกวาหนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีที่สินทรัพยบางประเภทมีการตีราคาใหม กิจการตองเปดเผย
ใหเห็นวาสินทรัพยและหนี้สินประเภทใดใชเกณฑการวัดแบบใด
56. ในการตัดสินใจวากิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบางนั้น ฝายบริหารของกิจการ ตองพิจารณาวา
การเปดเผยนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณ และสภาพการณ ไดถูกสะทอนให
เห็นไวในผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่รายงานหรือไม ถานโยบายการบัญชีที่เลือกใชนั้นเปนหนึ่งใน
หลายทางเลือกที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหใช การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ฝายบริหาร
เลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน ผูรวมคาเลือกจัดทํางบการเงินรวมโดยรับรูสวนได
เสียในกิจการรวมคาที่มีการควบคุมรวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการบัญชีบางฉบับมีขอ กําหนด
พิเศษที่กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึง นโยบายการบัญชีที่ฝาย
บริหารเลือกใชจากนโยบายการบัญชีที่มาตฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดการเปดเผยเกณฑที่ใชใน
การวัดมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละประเภท มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
ตนทุนการกูยืม กําหนดการเปดเผยขอมูลวากิจการเลือกบันทึกตนทุนกูยืมเปนคาใชจายสําหรับงวดหรือถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
57. กิจการตองพิจารณาลักษณะการดําเนินงานและนโยบายการบัญชีที่ใช ซึ่งผูใชงบการเงินคาดหวังวาจะไดทราบ
ตามลักษณะของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กิจการซึ่งตองเสียภาษีเงินได ผูใชงบการเงินคาดหวังจะไดทราบ
นโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของ หรือกิ จการที่มีก ารดํา เนิน งานในตางประเทศหรือมี รายการบั ญชีเป นเงิ นตราตางประเทศที่ มี
นัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอมคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือเมื่อมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
คาความนิยม และสวนของผูถือหุนสวนนอย เปนตน
58. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการแมวาจํานวนเงินของรายการที่
แสดงในงวดป จจุ บัน และงวดกอ นๆ จะไมมี ส าระสํ า คัญก็ต าม การเป ดเผยนโยบายการบัญชีเ ป นการ
เหมาะสมหากกิจการมีเรื่องที่สําคัญที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีกําหนดไวแตกิจการไดกําหนดนโยบายการ
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บัญชีขึ้นเพื่อใชซึ่งเปนวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง โยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
59. กิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญหรือในสวนอื่นของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ ยวกั บการใช ดุล ยพินิจของฝายบริ หารซึ่ งมี ผลกระทบอย างมี นัย สําคัญตอ จํ านวนเงิ นของ
รายการที่รับรูในงบการเงินในการกําหนดนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกั บ
ประมาณการทางบัญชี (ดูยอหนา 62)
60. ในการปฏิบัติต ามนโยบายการบั ญชี ฝา ยบริห ารของกิ จการตอ งใชดุ ลยพินิ จซึ่ งอาจมีผลกระทบอย างมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆ (นอกเหนื อจากการใชดุลยพินิ จ
เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี) ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารไดแก
60.1 สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดหรือไม
60.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนั ยสําคั ญทั้งหมดหรือ เกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินหรื อ
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาไดโอนไปใหแกกิจการอื่นแลวเมื่อใด
60.3 โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซึ่งไมกอใหเกิด
รายไดจากการขายหรือไม
60.4 ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทําใหกิจการสามารถควบคุมกิจการเฉพาะ
กิจนั้นไดหรือไม
61. มาตรฐานการบัญชีบางฉบับกําหนดแนวทางการเปดเผยขอ มูลสําหรับขอ มูลที่สอดคล องกับยอหน า 59
ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กําหนดใหกิจการเปดเผยเหตุผลที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยทั้งที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและ
ทางออมรวมกันมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยจัดประเภทไดยาก มาตรฐานการ
บัญชี เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการเปดเผยเกณฑที่กิจการ
กําหนดขึ้น เองที่ ใช ในการจั ดประเภทอสัง หาริม ทรั พยเ ปน เพื่ อการลงทุน เพื่อ ถือ ไว ใช เอง หรื อเพื่อ ขาย
ตามปกติธุรกิจ

แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
62. กิจการตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงขอสมมติที่ใชเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความ
ไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญเปนเหตุใหตองมี
การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป ซึ่งใน
กรณี ดั ง กล าวนี้ กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นซึ่ ง รวมถึ ง รายละเอี ย ด
ทุกขอดังนี้
62.1 ลักษณะของสินทรัพยและหนี้สินที่ตองมีการปรับปรุงมูลคา
62.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุล

การเปดเผยเรื่องสวนทุน
63. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงคของกิจการ นโยบาย และ
กระบวนการจัดการสวนทุน
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การเปดเผยเรื่องอื่นๆ
64. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
64.1 จํานวนเงินปนผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจายกอนวันอนุมัติใหออกงบการเงิน ซึ่งในงวดนี้
กิจการยังไมไดรับรูเปนรายการจัดสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมทั้งจํานวนเงินปนผลตอหุน
64.2 จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน
65. กิจการตองเปดเผยเรื่องตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน
65.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ และที่อยู
ตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไปจากที่อยูจดทะเบียน)
65.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
65.3 ชื่อของบริษัทใหญ และชื่อของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท

วันถือปฏิบัติ
66. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน
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