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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน 
 

คําแถลงการณ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที ่1 
เร่ือง 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. เพ่ิมคํานิยาม ความมีสาระสําคัญ 
7. เพ่ิมคํานิยาม มาตรฐานการบัญชี 
8. กําหนดใหเปดเผยขอมูลกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่แบงปนใหแกบริษัทใหญ และสวนที่แบงปน

ใหแกผูถือหุนสวนนอย 
9. กาํหนดใหกิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจาก

วันที่ในงบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนแมวามีหลักฐานเปนสัญญาที่แสดงถึงการชําระหนี้โดยการกอ
หนี้สินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ใหเปนหนี้ระยะยาว ซึ่งสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณ
ภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

10. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญหรือในสวนอืน่ของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่ง
นโยบายนั้นมีผลกระทบอยางมีนัยสํา คัญตอจํานวนเงินของรายการที่ รับรู ในงบการเงิน 
นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

ขอบเขต 
1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไป ซ่ึงกจิการไดจดัทํา    

และนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี 

สวนประกอบของงบการเงิน 
2.  งบการเงินท่ีสมบูรณประกอบดวย 

2.1 งบดุล 
2.2 งบกําไรขาดทุน 
2.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของโดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
 2.3.1 การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของ   
 2.3.2 การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ซ่ึงไมรวมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากรายการกับ      
  ผูเปนเจาของซ่ึงกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ 
2.4 งบกระแสเงินสด   
2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และคําอธิบายอื่น 

3. คํานิยาม 
คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หมายถึง การท่ีกิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีแมวากิจการจะไดพยายามอยาง
เต็มท่ีแลวในทุกกรณี 

มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
หรือมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ท้ังน้ี รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ดวย 

ความมีสาระสําคัญ  หมายถึง    การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาด  
ถือวามีสาระสําคัญหากรายการแตละรายการหรือ  
ทุกรายการโดยรวมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ  
เชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินท่ีใชงบการเงิน ความ  
มีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของการ  
ไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาด  
ซ่ึงพิจารณาภายใตสถานการณแวดลอมน้ัน ท้ังน้ีปจจัย
ท่ีใชในการพิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของ  
รายการหรือท้ังสองอยางก็ได 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง ขอมูลท่ีนําเสนอเพิ่มเติมจากท่ีแสดงในงบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินให
ขอมูลเกี่ยวกับคําอธิบายรายการ รายละเอียดของ  
รายการตางๆ ท่ีแสดงในงบการเงินและขอมูลเกี่ยวกับ
รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูรายการในงบการเงินท่ี  
นําเสนอ 

ขอพิจารณาโดยรวม 

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
4.  งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตองตามที่ควร   

การแสดงขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรคือการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของผลกระทบของรายการบัญชี         
เหตุการณ และเงื่อนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรูรายการสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 
ท่ีกําหนดไวในแมบทการบัญชี การนําเสนองบการเงินซ่ึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมีการ    
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใหเหมาะสมแกกรณีถือไดวางบการเงินน้ันนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร 

5.  งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเงื่อนไข งบการเงินท่ีไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน  
การบัญชีตองไมพรรณนาวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 

6.  การเปดเผยนโยบายการบัญชี การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทํา        
คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่ีไมเหมาะสมท่ีกิจการใชไมทําใหนโยบายการบัญชีน้ันเหมาะสม 
ขึ้นมาได งบการเงินถูกตองตามที่ควรได ไมวาจะโดยการเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ี            
ไมเหมาะสมนั้น หรือโดยการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือโดยการจัดทํา         
คําอธิบายก็ตาม 

7.  ในสถานการณซ่ึงยากท่ีจะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีขอสรุปวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของงบการเงินตามท่ีกําหนดในแมบทการบัญชี กิจการตองไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดน้ัน และตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุในยอหนา 8 ในกรณีท่ีหนวยงานกํากับดูแล
ท่ีเกี่ยวของมีขอกําหนด หรือไมมีขอหามการไมปฏิบัติตามดังกลาว 

8.  ในกรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดตามที่ระบุไวในยอหนา 7 กิจการตองเปดเผย
ขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
8.1 ขอสรุปของฝายบริหารท่ีวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด

โดยถกูตองตามที่ควร 
8.2 ขอความที่แสดงวากิจการไดถือปฏบิัตติามมาตรฐานการบญัช ียกเวนเรื่องท่ีกิจการจําตองไม

ปฏิบตัิตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญช ีเพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามที่ควร 
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8.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีกิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการไมถือปฏิบัติ  ขอกําหนดของ 
มาตรฐานการบัญชีท่ีกิจการไมปฏิบัติตาม เหตุผลท่ีหากปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  
แลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมากในสถานการณตางๆ จนเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกาํหนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีกิจการเลือกใช 

8.4 ผลกระทบทางการเงินของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอรายการแตละรายการใน      
งบการเงินของกิจการสําหรับทุกงวดบัญชีท่ีแสดง หากกิจการไมถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีสําหรับแตละงวดบัญชีท่ีมีการนําเสนอนั้น 

9.  กรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีเรื่องใดในงวดบัญชีกอนแลวสงผลตอ
จํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดในยอหนา 8.3 
และ 8.4 

10. ในสถานการณซ่ึงยากท่ีจะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี แตขอกําหนดท่ีเกี่ยวของไมอนุญาตใหมีการ
ไมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ถาเปนเชนน้ัน กิจการตองใชความพยายามอยางดีท่ีสุด
เพื่อลดความเขาใจผิดซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีน้ันโดยการเปดเผยขอมูลทุกขอ    
ตอไปนี้ 
10.1 ชื่อของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีปญหา ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี และ    

เหตุผลท่ีฝายบริหารของกิจการเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีจะทําให   
งบการเงินบิดเบือนและเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี 

10.2  การปรับปรุงแตละรายการในงบการเงินสําหรับแตละงวดบัญชีท่ีมีการนําเสนอ ซ่ึงฝายบริหาร
ของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามที่ควร 

การดําเนินงานตอเนื่อง 
11. ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ      

กิจการ งบการเงินตองจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชําระ
บัญชี เลิกกิจการ หรือไมมีทางเลือกอื่นใด นอกเหนือจากการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการจากการประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง หากฝายบริหารพบวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสภาพการณใดท่ีอาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของกิจการ กิจการตองเปดเผยใหทราบถึงความไม
แนนอน  เหลาน้ัน  ในกรณีท่ีงบการเงินมิไดจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเน่ือง กิจการจะตอง
เปดเผยถึง ขอเท็จจริงน้ี พรอมท้ังเกณฑท่ีใชในการจัดทํางบการเงินน้ัน และเหตุผลท่ีกิจการไมอาจ
ดําเนินงาน   อยางตอเน่ืองได 
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 เกณฑคงคาง 
12. กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

     ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 
13. กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวดบัญชี ยกเวนกรณี

ใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ 
13.1 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของกิจการอยางมีนัยสําคัญหรือ

การทบทวนงบการเงินแลวเปนท่ีชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการในงบการเงิน
แบบใหมจะทําใหการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงเกณฑการเลือกใช
และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  

13.2 มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงิน  

     ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 
14. รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน รายการท่ีมี

ลักษณะหรือหนาท่ีไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน เวนแตรายการเหลาน้ัน  
ไมมีสาระสําคัญ 

การหักกลบ 
15. สินทรัพยและหน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ตองไมนํามาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐานการบัญชีมี       

ขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 

ขอมูลเปรียบเทียบ 
16. กิจการตองแสดงขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวดปจจุบัน      

หากมาตรฐานการบัญชีมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอื่น ขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนาตองแสดง
เปรียบเทียบกันหากขอมูลน้ันชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินของงวดบัญชีปจจุบัน       
ไดดีขึ้น 

17. เมื่อตองมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตองจัดประเภทรายการที่
นํามาเปรียบเทียบใหมดวย เวนแตการจัดประเภทใหมไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เมื่อมีการ        
จัดประเภทใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้ 
17.1 ลักษณะของการจัดประเภทใหม 
17.2 จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม  
17.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม 
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18. หากกิจการไมสามารถจัดประเภทรายการที่นํามาเปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอ  
ดังตอไปนี้ 
18.1 เหตุผลท่ีไมสามารถจัดประเภทรายการใหมได 
18.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม 

โครงสรางและเนื้อหา 
การระบุช่ืองบการเงิน 

19. งบการเงินตองมีการระบุชื่อไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอื่นท่ีนําเสนออยูในเอกสารเผยแพร 
ชุดเดียวกัน 

20. กิจการตองระบุชื่อสวนประกอบของงบการเงินแตละสวนอยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูลทุกขอ     
ตอไปนี้อยางเดนชัด ซ่ึงจะแสดงซํ้ากันไดถาการแสดงซ้ําน้ันทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 
20.1 ชื่อของกิจการท่ีเสนอรายงานหรือวิธีการอื่นท่ีเปนการแสดงชื่อและการเปลี่ยนแปลงในขอมูล 

ดังกลาวท่ีเกิดขึ้นกอนวันท่ีในงบดุล 
20.2 การระบุวางบการเงินน้ันเปนงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเปนงบการเงินของกลุมกิจการ 
20.3 วันท่ีในงบดุลหรือรอบระยะเวลาของงบการเงิน แลวแตจะเหมาะสมกับสวนประกอบของ 

งบการ เงินน้ันๆ 
20.4 สกุลเงินท่ีใชรายงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) 
20.5  จํานวนหลักท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 

รอบระยะเวลาที่รายงาน 
21. กิจการตองนําเสนองบการเงินอยางนอยปละครั้ง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวันท่ีในงบดุลและเปนเหตุ

ใหกิจการตองนําเสนองบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือส้ันกวาหน่ึงป กิจการตองเปดเผย   
ขอมูลเพิ่มเติมทุกขอดังตอไปนี้ 
21.1 เหตุผลในการใชงวดบัญชีท่ียาวกวาหรือส้ันกวาหน่ึงป  
21.2 ขอเท็จจริงท่ีวาจํานวนเงินเปรียบเทียบท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สวน

ของเจาของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดกอนไมสามารถ นํามา
เปรียบเทียบกับงวดปจจุบันไดท้ังหมด 

งบดุล 
ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน 

22. กิจการตองแยกแสดงสินทรัพยและหน้ีสินเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนในงบดุลตาม         
ขอกําหนดของยอหนา 24 ถึง 34 เวนแตการแสดงรายการตามสภาพคลองจะมีความนาเชื่อถือและ   
มีความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจ หากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนน้ี สินทรัพยและหน้ีสินท้ังหมด
จะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง 

www.kiatchai.com



 

 7 

23. ไมวาสินทรัพยและหน้ีสินจะนําเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม สินทรัพยและหน้ีสินแตละรายการที่ไดรวมยอด
คงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนภายใน 12 เดือนหลังจากวันท่ีในงบดุลไวกับยอด
คงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันท่ีในงบดุล       
กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของยอดคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชาํระคนืนานเกนิกวา
12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล 

สินทรัพยหมุนเวียน 

24. สินทรัพยจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนเม่ือสินทรัพยน้ันเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงตอไปนี ้
24.1 คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกตขิอง

กิจการ 
24.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา 
24.3 คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล 
24.4 เปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด (ตามท่ีไดนิยามไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25         

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช         
ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล 

สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

25. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวียน ใหหมายรวมถึง สินทรัพยมีตัวตน สินทรัพยไมมีตัวตน และ
สินทรัพยทางการเงินซึ่งมีลักษณะที่เปนระยะยาว และมิไดมีขอหามในการใชคําอื่นหากคําที่เลือกใชแทนนั้น
ยังคงมีความหมายชัดเจนและทดแทนกันได 

26. วงจรการดําเนินงาน หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมตั้งแตไดสินทรัพยมาเพ่ือใชในการดําเนินงาน จนกระทั่งไดรับ
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หากไมสามารถระบุวงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการ
ดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพยตางๆ (เชน สินคาคงเหลือ และ
ลูกหนี้การคา) ที่ขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ถึงแมกิจการไม
คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลก็ตาม สินทรัพย
หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือคา (สินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพ่ือคาจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) และสวนที่จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนของสินทรัพยทางการเงินที่ไมหมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียน 

27. หน้ีสินจะจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือหน้ีสินน้ันเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงตอไปนี้ 
27.1 คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
27.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา 
27.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล 
27.4 กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเล่ือนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 

12 เดือน นับจากวันท่ีในงบดุล 

หน้ีสินท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหน้ีสินไมหมุนเวียน 
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28. หนี้สินบางประเภทที่เปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการใหจัด
ประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล เชน เจาหนี้
การคา คาใชจายคางจายบางรายการที่เกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายดําเนินงานอื่น  วงจรการดําเนินงาน
ตามปกตินี้ใหใชกับการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของกิจการได สําหรับกรณีที่กิจการไมสามารถระบุ
วงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

29. หนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนหนี้สินที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล หรือมีไวเพ่ือ   
วัตถุประสงคหลักเพ่ือคา แตการชําระคนืไมไดเปนสวนหนึ่งของวงจรการดําเนินงานตามปกติ ตัวอยางเชน 
หนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทมีไวเพ่ือคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัด
มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สวนของหนี้สินทางการเงินไม
หมุนเวียนระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย และเจาหนีอ้ืน่ๆ สาํหรับ
หนี้สินทางการเงินซึ่งกิจการใชเปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ช
ในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไมครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบ
ดุลใหถือเปนหนี้สินไมหมุนเวียนที่ตองปฏิบัติตามยอหนา 32 และ 33 

30. กิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเปน
หนี้สินหมุนเวียนถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
30.1 เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน 
30.2 มีขอตกลงที่จะชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหมหรือตออายุหนี้ใหเปนหนี้สินระยะยาว ซึ่ง

ขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบ
การเงิน 

31. ภายใตเงื่อนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีอํานาจที่จะชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอ
หนี้สินใหมที่มีอายุอยางนอย 12 เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 
เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้น         
มีกําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกวา 12 เดือน อยางไรก็ตาม หากกิจการไมมีอํานาจในการชําระภาระ     
ผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหมหรือการตออายุภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผกูพัน
เดิมโดยการกอหนี้สินใหม) ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้โดยไมพิจารณา
ความสามารถของกิจการใน ชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม 

32. หากกอนหรือ ณ วันที่ในงบดุล กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเปนผลใหหนี้สินนั้นกลายเปน
หนี้สินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สนินั้นเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาภายหลงัวันทีใ่น
งบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เจาหนี้มีขอตกลงไมเรียกคืนหนี้นั้นทั้งที่ไดมีการละเมิดเงือ่นไข
สัญญากู กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันที่ในงบดุล กิจการไมมีสิทธิ   
อันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชําระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 

33. อยางไรก็ตาม หากภายในวันที่ในงบดุลผูใหกูยืม ยินยอมที่จะใหระยะเวลาปลอดหนี้อยางนอย 12 เดือนนับ
จากวันที่ในงบดุลเพ่ือใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเงื่อนไขเพ่ือใหตรงตามสญัญาเงนิกูยืม ซึง่ภายในชวง
ระยะเวลาดังกลาวผูใหกูยืมจะไมสามารถเรียกหนี้คืนไดในทันที กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สิน     
ไมหมุนเวียน 
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34. ในสวนของเงินกูยืมที่จัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดข้ึน
ระหวางวันที่ในงบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เหตุการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขที่ไมตอง    
ปรับปรุงงบการเงินแตตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549)    
เร่ือง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
34.1 มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม 
34.2 มีการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา 
34.3 เจาหนี้ใหระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเพ่ือใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิด

เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามสัญญา 

ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบดุล 

35. งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ หากกิจการไมไดนําเสนอจํานวนเงินดังกลาว
ตามท่ีกําหนดไวตามยอหนา 35ก 
35.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
35.2 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
35.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 
35.4 สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 35.5 35.8 และ 35.9) 
35.5 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 
35.6 สินทรัพยชีวภาพ 
35.7 สินคาคงเหลือ 
35.8 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
35.9 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
35.10 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
35.11 ประมาณการหนี้สิน 
35.12 หน้ีสินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 35.10 และ 35.11) 
35.13 หน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) 
35.14 หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีกําหนดใน    

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) 
35.15 สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยท่ีแสดงในสวนของเจาของ   
35.16 ทุนท่ีออกจําหนาย และสํารองตางๆ ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทใหญ 

35 ก งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ 
(1) ยอดรวมของสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายและสินทรัพยท่ีรวมในกลุม        

สินทรัพยรอการจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายตามมาตรฐานการบัญชี 
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) 

(2) หน้ีสินท่ีรวมในกลุมหน้ีสินรอการจําหนายท่ีจัดประเภทเปนหน้ีสินถือไวรอการขายตามมาตรฐาน
การบัญชี  เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 
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36. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบดุลเพิ่มเติม ถาหากการ      
แสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะการเงินของกิจการ 

37. ถากิจการแยกการจัดประเภทสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุลเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน 
กิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย (หน้ีสิน)
หมุนเวียน 

ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

38. กิจการตองเปดเผยการจัดประเภทรายการยอยในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดย 
จัดประเภทใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของกิจการ 

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
39.1 สําหรับหุนทุนแตละประเภท 

39.1.1 จํานวนหุนท่ีจดทะเบียน 
39.1.2 จํานวนหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแตยังชําระ

ไมเต็มมูลคา 
39.1.3 ราคาที่ตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว 
39.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุนท่ีถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเริ่มรอบระยะเวลา

และวันส้ินรอบระยะเวลา 
39.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการจาย

ปนผลและการจายคืนทุน 
39.1.6 จํานวนหุนของกิจการท่ีถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ 
39.1.7 จํานวนหุนท่ีสํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุน พรอมเงื่อนไข

และจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของ   
39.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ 

40. กิจการท่ีไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซ่ึงเทียบเทากับขอมูลท่ีกําหนดใน  
ยอหนา 39.1 โดยใหแสดงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดสําหรับแตละรายการในสวนของ 
เจาของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของแตละประเภท 

งบกําไรขาดทุน 
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

41. รายไดและคาใชจายทุกรายการที่รับรูในงวดตองนํามารวมเปนกําไรหรือขาดทุน เวนแตมาตรฐานการ
บัญชีจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุน 

42. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
42.1 รายได 
42.2 ตนทุนทางการเงิน 
42.3 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในเงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 
42.4 คาใชจายภาษี 
42.5 ยอดรวมของ (ก) กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก และ (ข) ผล

กําไรหรือผลขาดทุนหลังภาษีเงินไดท่ีรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิจากตนทุนในการขาย
หรือจากการจําหนายสินทรัพยหรือรอจําหนายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานท่ียกเลิก 

42.6 กําไรหรือขาดทุน 

43. งบกําไรขาดทุนตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ดังน้ี 
43.1 กําไรหรือขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 
43.2 กําไรหรือขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบรษัิทใหญ  

44. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเรื่อง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนเพิ่มเติม      
ถาหากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในผลการดําเนินงานของกิจการ 

45. กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษไมวาจะแสดงในงบกําไรขาดทุนหรือ     
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

46. สําหรับรายการรายไดและคาใชจายท่ีถือวามีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนแยก     
สําหรับแตละรายการ 

47. กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยการจัดประเภทตามลักษณะหรือตามหนาท่ีของคาใชจาย     
ภายในกิจการท่ีใหขอมูลท่ีเชื่อถือไดและมีประโยชนตอการตัดสินใจไดดีกวา 

48. กิจการท่ีแสดงคาใชจายตามหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของ 
คาใชจาย ซ่ึงรวมถึงคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

49. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของการจายปนผลท่ีรับรูเปนการจัดสรรแกผูถือหุนระหวางรอบระยะเวลา 
และจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของตอหุนไวในงบกําไรขาดทุน หรือในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
50. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ซ่ึงประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

50.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
50.2 รายไดและคาใชจายสําหรับแตละรายการของงวดที่รับรูโดยตรงไวในสวนของเจาของตาม      

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลาน้ันดวย 
50.3 ยอดรวมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดซ่ึงเปนผลรวมของรายการตามยอหนา 50.1 และ 

50.2 พรอมท้ังแสดงจํานวนท่ีจัดสรรใหกับผูถือหุนบรษัิทใหญและผูถือหุนสวนนอยแยกจากกัน   
50.4 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดที่มีตอแตละรายการ

ในสวนของเจาของตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของท่ีมีเพียงรายการในขอ 50.1 ถึง 50.4 ใหเรียกวางบแสดง
การรับรูรายไดและคาใชจาย 

51. นอกจากนี้ กิจการตองแสดงรายการตอไปนี้เพิ่มเติมไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรอื     
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
51.1 จํานวนเงินของรายการบัญชีท่ีเกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ โดยแยกแสดงจากสวนแบงท่ี

ใหกับผูถือหุน 
51.2 ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรสะสม (กําไรหรือขาดทุนสะสม) ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี การ         

เปลี่ยนแปลงระหวางงวด และยอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุล   
51.3 การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตางๆ แตละรายการที่แสดงในสวนของเจาของ 

ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปดเผยถึงการเปลี่ยนแปลง
ของแตละรายการแยกจากกัน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โครงสราง 

52. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง 
52.1 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชตามท่ีระบุใน

ยอหนา 54 ถึง 61 
52.2 เปดเผยขอมูลท่ีไมไดนําเสนอในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ          

เจาของหรืองบกระแสเงินสดตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 
52.3 ใหขอมูลอื่นเพิ่มเติมท่ีไมไดนําเสนออยูในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สวนของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด แตเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของตอการทําความเขาใจงบการเงนิ
เหลาน้ัน 

53. กิจการตองนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะท่ีเปนระบบใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
ในทางปฏิบัติ โดยแตละรายการที่ปรากฏในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
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เจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมีการอางอิงถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

การเปดเผยนโยบายการบัญชี 

54. กิจการตองเปดเผยทุกเรื่องตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
54.1 เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน   
54.2 นโยบายการบัญชีอื่นๆ ท่ีกิจการเลือกใชซ่ึงเกี่ยวของตอความเขาใจในงบการเงินของกิจการ 

55. เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ราคาทุนปจจุบัน มูลคา
สุทธิที่จะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน) มีผลตอการวิเคราะหขอมลูของผูใชงบการเงนิ 
ดังนั้น การที่ผูใชงบการเงินไดทราบถึงเกณฑการวัดมูลคาจึงเปนสิ่งสําคัญ  ถาเกณฑการวัดมูลคาที่ใชในงบ
การเงินมีมากกวาหนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีที่สินทรัพยบางประเภทมีการตีราคาใหม กิจการตองเปดเผย
ใหเห็นวาสินทรัพยและหนี้สินประเภทใดใชเกณฑการวัดแบบใด 

56. ในการตัดสินใจวากิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบางนั้น ฝายบริหารของกจิการ ตองพิจารณาวา
การเปดเผยนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณ และสภาพการณ ไดถูกสะทอนให
เห็นไวในผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่รายงานหรือไม ถานโยบายการบัญชีที่เลือกใชนั้นเปนหนึ่งใน
หลายทางเลือกที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหใช การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ฝายบริหาร
เลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน ผูรวมคาเลือกจัดทํางบการเงินรวมโดยรับรูสวนได
เสียในกิจการรวมคาที่มีการควบคุมรวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการบัญชบีางฉบับมขีอกาํหนด
พิเศษที่กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึง นโยบายการบัญชีที่ฝาย
บริหารเลือกใชจากนโยบายการบัญชีที่มาตฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32    
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดการเปดเผยเกณฑที่ใชใน
การวัดมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละประเภท มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
ตนทุนการกูยืม กําหนดการเปดเผยขอมูลวากิจการเลือกบันทึกตนทุนกูยืมเปนคาใชจายสําหรับงวดหรือถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 

57. กิจการตองพิจารณาลักษณะการดําเนินงานและนโยบายการบัญชีที่ใช ซึ่งผูใชงบการเงนิคาดหวังวาจะไดทราบ
ตามลักษณะของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กิจการซึ่งตองเสียภาษีเงินได ผูใชงบการเงินคาดหวังจะไดทราบ
นโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินไดรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของ หรือกิจการที่มีการดําเนินงานในตางประเทศหรือมีรายการบัญชีเปนเงินตราตางประเทศที่มี       
นัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอมคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือเมื่อมีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
คาความนิยม และสวนของผูถือหุนสวนนอย เปนตน 

58. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการแมวาจํานวนเงินของรายการที่
แสดงในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ จะไมมีสาระสําคัญก็ตาม  การเปดเผยนโยบายการบัญชีเปนการ
เหมาะสมหากกิจการมีเร่ืองที่สําคัญที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีกําหนดไวแตกิจการไดกําหนดนโยบายการ
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บัญชีข้ึนเพ่ือใชซึ่งเปนวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง โยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

59. กิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญหรือในสวนอื่นของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารซ่ึงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินของ
รายการท่ีรับรูในงบการเงินในการกําหนดนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับ
ประมาณการทางบัญชี (ดูยอหนา 62) 

60. ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองใชดุลยพินิจซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน เพ่ือตัดสินใจในเรื่องตางๆ (นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจ
เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี) ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารไดแก 
60.1 สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดหรือไม 
60.2 ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินหรือ     

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาไดโอนไปใหแกกิจการอื่นแลวเมื่อใด 
60.3 โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซึ่งไมกอใหเกิด    

รายไดจากการขายหรือไม 
60.4 ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทําใหกิจการสามารถควบคุมกิจการเฉพาะ

กิจนั้นไดหรือไม 

61. มาตรฐานการบัญชีบางฉบับกําหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลสําหรับขอมูลที่สอดคลองกับยอหนา 59     
ตวัอยางเชน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ     
กิจการ กําหนดใหกิจการเปดเผยเหตุผลที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยทั้งที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและ
ทางออมรวมกันมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยจัดประเภทไดยาก มาตรฐานการ
บัญชี เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการเปดเผยเกณฑที่กิจการ
กําหนดข้ึนเองที่ใชในการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเปนเพ่ือการลงทุน เพ่ือถือไวใชเอง หรือเพ่ือขาย
ตามปกติธุรกิจ 

แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 
62. กิจการตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงขอสมมติท่ีใชเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความ

ไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันท่ีในงบดุล ซ่ึงมีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญเปนเหตุใหตองมี
การปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินดวยจํานวนท่ีมีสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป ซ่ึงใน
กรณีดังกลาวน้ีกิจการตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงรายละเอียด          
ทุกขอดังน้ี 
62.1 ลักษณะของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีตองมีการปรับปรุงมูลคา   
62.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันท่ีในงบดุล 

การเปดเผยเร่ืองสวนทุน 

63. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงคของกิจการ นโยบาย และ       
กระบวนการจัดการสวนทุน 
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การเปดเผยเร่ืองอ่ืนๆ 

64. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
64.1 จํานวนเงินปนผลท่ีกิจการเสนอหรือประกาศจายกอนวันอนุมัติใหออกงบการเงิน ซ่ึงในงวดน้ี    

กิจการยังไมไดรับรูเปนรายการจัดสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมท้ังจํานวนเงินปนผลตอหุน 
64.2 จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไมไดรับรูในงบการเงนิ 

65. กิจการตองเปดเผยเรื่องตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน 
65.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ และท่ีอยู

ตามท่ีจดทะเบียน (หรือสถานท่ีหลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไปจากที่อยูจดทะเบียน) 
65.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ 
65.3 ชื่อของบริษัทใหญ และชื่อของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท  

วันถือปฏิบัติ 
66. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบับน้ีกอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 
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