มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 1
ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
ความเป็ นมา
1.

2.

3.

4.

ประเทศไทย มี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทย (Thai Financial Reporting Standards TFRSs) ชุ ดเดี ยว ที่ อ้ า งอิ ง จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International
Financial Reporting Standards - IFRSs) เพื่ อให้ เป็ นที่ยอมรั บในระดั บสากล มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่ าวใช้ กับนิติบุคคลที่มีหน้ าที่จัดทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนที่มีห้ ุ นซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ หรื อนิ ติบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกตลาด
หลั กทรั พย์ แต่ โดยที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ สาํ หรั บ
กิ จ การที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ยสาธารณะ และมี ค วามยุ่ งยากซั บ ซ้ อน จากการใช้ แ นวคิ ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม
(Fair Value) เป็ นหลักในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งเป็ นภาระและก่อให้ เกิดต้ นทุนในการจัดทํา
รายงานการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะที่ส่วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความสําคัญของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Non-Publicly
Accountable Entities- NPAEs) ซึ่งเป็ นแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตระหนักว่า
กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะนี้ มีความแตกต่างจากกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Publicly
Accountable Entities- PAEs) ตัวอย่างของความแตกต่างที่สาํ คัญ เช่น จํานวนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในกิจการ แหล่งระดมเงินทุน ความซับซ้ อนของธุรกรรม เป็ นต้ น
ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติทางบัญชี สาํ หรั บกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
โดยการประกาศยกเว้ นการบั งคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) บางฉบั บ
ซึ่ งเป็ นวิ ธี แก้ ปั ญ หาที่ อาจทํา ได้ โดยง่ า ย แต่ ไม่ สามารถแก้ ปั ญ หาได้ ท้ังหมด เนื่ องจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มิได้ ยกเว้ นการบั งคับใช้ หลายฉบั บยังมีประเด็นที่มีปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติสาํ หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้ ต้ังคณะทํางานเพื่อ
ทําการศึกษาเบื้องต้ นในการดําเนินการยกร่ างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บกิจการที่ไม่ มี
ส่ ว นได้ เสี ย สาธารณะ (Exposure Draft on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly
Accountable Entities: ED-TFRS for NPAEs) เพื่ อความเหมาะสมและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ กั บ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจสําหรับประเทศไทย
วัตถุ ประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ คือ
การให้ แนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนี้
4.1. ส่งเสริมการนําเสนอข้ อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้ งบการเงินอื่นๆ
4.2. สนับสนุนให้ เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค
4.3. เพิ่มความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ ง่ายขึ้น และช่วยลดต้ นทุนของเงินทุน
4.4. ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความสมํ่า เสมอและเปรี ย บเทีย บกั น ได้ ข องข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการและผู้ใช้ งบการเงิน เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งนําไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
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บทที่ 2
ขอบเขต
5.

สภาวิ ชาชี พบัญชีฯ กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพื่ อกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
โดยครอบคลุมถึงผู้มีหน้ าที่จัดทําบัญชีตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8
ที่มิใช่ กิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของห้ างหุ้ นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัท
จํากัดที่จัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายไทย นิ ติบุคคลที่ต้ั งขึ้ นตามกฎหมายต่ างประเทศที่ประกอบธุ รกิจใน
ประเทศไทย และกิจการร่ วมค้ าตามประมวลรั ษฎากร และเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 6 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

6.

กิจการที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่
กิจการดังต่อไปนี้
6.1 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ หรื อการซื้ อขายนอกตลาดหลั กทรั พย์ (Over the
Counter) รวมทั้งตลาดในท้ องถิ่ นและในภูมิภาค หรื อกิจการที่นําส่ งหรื ออยู่ ในกระบวนการ
ของการนํา ส่ งงบการเงิ น ของกิ จการให้ แ ก่ ส ํา นั กงานคณะกรรมการกํา กั บ หลั กทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ
ต่อประชาชน
6.2 กิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในการดู แ ลสิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ่ ม บุ ค คลภายนอกในวงกว้ า ง เช่ น
สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันชีวิ ต บริ ษัทประกันวิ นาศภัย บริ ษัทหลักทรั พย์ กองทุน รวม
ตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น เป็ นต้ น
6.3 บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน
6.4 กิจการอื่นที่จะกําหนดเพิ่มเติม

7.

กิจการบางกิจการไม่ได้ ดาํ เนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้ างแต่
ได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ าให้ ดูแลหรือจัดการทรัพยากรทางการเงินของลูกค้ าโดยที่ลูกค้ าหรือสมาชิก
ไม่ได้ เข้ ามามีส่วนในการบริ หารกิจการนั้น กิจการเหล่ านี้ถือเป็ นกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนหรือนายหน้ าค้ าอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น

8.

ในกรณีท่ีกิจการที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะไม่ ประสงค์ท่ีจะจั ดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ กจิ การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดยปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
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บทที่ 3
กรอบแนวคิด
9.

กรอบแนวคิดในการจั ดทํา และนํา เสนองบการเงิ นของกิจการที่ไม่ มีส่วนได้ เสียสาธารณะมุ่ งเน้ น
การจัดทําและนําเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ท่วั ไป ภายใต้ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
การเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ

10. ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้ เสียสาธารณะ ได้ แก่ เกณฑ์คงค้ าง และการดําเนินงานต่อเนื่อง
11. เกณฑ์คงค้ างกําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้รายการค้ าในรอบระยะเวลาบัญชีท่เี กิดรายการนั้น ซึ่งอาจเป็ น
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือต่างกันกับรอบระยะเวลาบัญชีท่กี จิ การได้ รับหรือจ่ายชําระเงินสด
12. การดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง คื อ ข้ อ สมมติ ว่ า กิจ การจะยั ง คงดํา เนิ น งานอยู่ ต่ อ ไปในอนาคต หากมี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการที่รับรู้ในงบการเงินด้ วยเกณฑ์ท่ี
ต่างจากเกณฑ์ท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดไว้
13. กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมถึง
13.1. วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
13.2. ผู้ใช้ งบการเงิน และความต้ องการข้ อมูลของผู้ใช้
13.3. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้ อมูลในงบการเงิน
13.4. คํานิยามและการรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน
13.5. การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
14. วัตถุประสงค์ของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรั บกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ คือ การนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของกิจการที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
15. ข้ อมูลที่มีประโยชน์ตามย่อหน้ าข้ างต้ น คือ ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบของรายการในอดีต
ที่มี ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งาน ของกิ จ การที่ ช่ ว ยผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ในการประเมิ น
ความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่ว่าจะเป็ นจํานวนเงิน
จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสด
16. ข้ อมูลในงบการเงินยังช่ วยผู้ใช้ งบการเงินอื่น ในการประเมินความสามารถในการดูแล และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการ

ผูใ้ ช้งบการเงินและความต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้
17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดแนวปฏิบัติในการนําเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงค์
หลักในการสนองความต้ องการของเจ้ าของกิจการ
5/89

17.1. เพื่อประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ
17.2. เพื่อให้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนจากเจ้ าของกิจการ
17.3. เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนต่อและเป็ นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
18. ข้ อมูลในงบการเงินยังมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินอื่นๆ ดังต่อไปนี้
18.1. ผู้ให้ ก้ ู ผู้ขายสินค้ าและเจ้ าหนี้อ่นื
18.1.1. เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตัดสินใจให้ ก้ ูหรือให้ สนิ เชื่อ
18.1.2. เพื่อให้ ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ ในกระบวนการติดตามสินเชื่อ
18.2. หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแลกิจการ
18.2.1. เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการกํากับดูแลการเสียภาษี
18.2.2. เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้ าและการลงทุน
18.2.3. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน
19. วั ตถุ ประสงค์ หลั กของการรายงานทางการเงิน คื อ การให้ ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ข้ อมูลดังกล่าวต้ องมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานดังต่อไปนี้
19.1. เชื่อถือได้ – ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ต้องนําเสนอเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจโดย ครบถ้ วน เป็ นกลาง
และปราศจากข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ
19.2. เกี่ ยวข้ อ งกับ การตั ด สิน ใจ - ข้ อ มู ลที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจต้ อ งสามารถสร้ า งความ
แตกต่ า งในการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี ส าระสํา คั ญ โดยช่ ว ยผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ยื น ยั น ผลของ
เหตุการณ์หรือรายการค้ าที่คาดการณ์ไว้ ในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณ์หรือรายการ
ค้ าในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม
20. นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐานแล้ ว ข้ อมูลในรายงานทางการเงินต้ องมีลักษณะเชิงคุณภาพ
เสริมเพื่อแยกข้ อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจมากกว่าออกจากข้ อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ
น้ อยกว่า ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมีดังต่อไปนี้
20.1. เปรียบเทียบกันได้ – ข้ อมูลในรายงานทางการเงินต้ องสามารถใช้ ในการระบุความแตกต่าง
หรื อ ความเหมือ นของเหตุการณ์ เชิ งเศรษฐกิจระหว่ า งสองเหตุการณ์ ได้ การใช้ น โยบาย
ทางการบัญชีมาถือปฎิบัติอย่างสมํ่าเสมอจะสามารถช่วยให้ ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้
20.2. ยืนยันความถูกต้ องได้ - ข้ อมูลที่สามารถยืนยันความถูกต้ องได้ สามารถทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
ที่มีร ะดับ ของความรู้ และความเป็ นอิสระที่แตกต่ า งกันเกิดความเห็น ที่ยอมรั บร่ วมกันได้
ถึงแม้ จะไม่เห็นด้ วยอย่างสมบูรณ์กต็ าม
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20.3. ทันต่อเวลา – ข้ อมูลที่มีความทันต่อเวลาจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูใช้ รายงานทางการเงินสามารถ
นําไปใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะสูญเสียความสามารถในการมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ
20.4. เข้ าใจได้ - ข้ อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ รายงานทางการเงินสามารถเข้ าใจได้ เป็ นข้ อมูลที่นาํ เสนออย่าง
กระชับชัดเจน โดยมีข้อสมมติว่าผู้ใช้ รายงานทางการเงินมีความรู้พอควรเกี่ยวกับธุรกิจและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องและมีความสามารถที่จะอ่ านและวิ เคราะห์ รายงานทาง
การเงินได้ โดยใช้ ความพากเพียรพอควร
ข้อควรพิจารณาอื่น
21. ข้ อมูลจะถือว่ามีสาระสําคัญ หากการไม่แสดงข้ อมูลหรื อการแสดงข้ อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาด
ของความผิดพลาดและ/หรือลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นภายใต้ สภาพการณ์เฉพาะ ซึ่งต้ องพิจารณา
เป็ นแต่ละกรณี ดังนั้น ความมีสาระสําคัญจึงถือเป็ นข้ อพิจารณามากกว่าจะเป็ นลักษณะเชิงคุณภาพ
ซึ่งข้ อมูลต้ องมีหากข้ อมูลนั้นจะถือว่ามีประโยชน์
22. โดยทั่วไป ผู้จัดทํางบการเงินต้ องประสบกับความไม่แน่ นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ ได้ เกี่ยวกับเหตุการณ์
และสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ตั ว อย่ า งเช่ น ความสามารถในการเก็บ หนี้ การประมาณอายุ ก ารให้
ประโยชน์ ของโรงงานและอุ ป กรณ์ และจํา นวนการเรี ยกร้ อ งค่ าเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น ตามสัญ ญา
รับประกัน กิจการต้ องแสดงความไม่แน่นอนดังกล่ าว โดยใช้ หลักความระมัดระวังในการจัดทํา
งบการเงิ น หลั ก ความระมั ด ระวั ง คื อ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ จํ า เป็ นในการประมาณการภายใต้
ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้ สินทรัพย์หรือรายได้ แสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือค่าใช้ จ่ายแสดง
จํานวนตํ่าเกินไป อย่างไรก็ตาม การใช้ หลักความระมัดระวังมิได้ อนุญาตให้ กิจการตั้งสํารองลับหรือ
ตั้งค่ า เผื่อ ไว้ สูง เกิน ไปโดยเจตนาแสดงสิน ทรั พย์ห รื อรายได้ ให้ ต่ ํา เกิน ไป หรื อ แสดงหนี้ สิน หรื อ
ค่าใช้ จ่ายให้ สงู เกินไป เนื่องจากจะทําให้ งบการเงินขาดความเป็ นกลาง ซึ่งมีผลต่อการความน่าเชื่อถือ
23. การพิ จารณาความสมดุ ลระหว่ า งประโยชน์ ท่ีได้ รับกับ ต้ นทุ นที่เสียไป เป็ นประเด็นสําคัญสําหรั บ
กิ จ การที่ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สีย สาธารณะมากกว่ า กิ จ การที่มี ส่ ว นได้ เ สีย สาธารณะ เนื่ อ งจากกิ จ การที่
ไม่ มี ส่ว นได้ เ สียสาธารณะจะไม่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จากการประหยั ดจากขนาด (Economies of Scale)
ทําให้ ต้นทุ นต่ อหน่ วยในการจั ดทํา รายงานการเงินสูงกว่ า และกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
มีทรัพยากรเพื่อการจัดทํารายงานทางการเงินจํากัด
24. ในทางปฏิบัติ การสร้ างความสมดุลระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็ นสิ่งจําเป็ น วัตถุประสงค์
หลั ก คือ การหาความสมดุ ลของลั ก ษณะเชิ งคุ ณ ภาพต่ า งๆ เพื่ อให้ งบการเงิน บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์
แต่ความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี จึงจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าว
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การรับรูร้ ายการและองค์ประกอบของงบการเงิน
25. การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน (เดิมเรียกว่า
งบดุล) หรืองบกําไรขาดทุน
26. องค์ประกอบของงบการเงินที่ให้ ข้อมู ลแก่ผ้ ู ใช้ งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินของกิจการ
ได้ แ ก่ รายการสิ น ทรั พ ย์ รายการหนี้ สิ น และรายการส่ ว นของเจ้ า ของ องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า ว
มีความหมายและหลักการรับรู้รายการดังต่อไปนี้
26.1. สินทรั พย์ หมายถึง ทรั พยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรั พยากรดังกล่ าวเป็ นผล
ของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต การรั บ รู้ ร ายการสิน ทรั พ ย์ ต้ อ งเป็ นไปตามเกณฑ์ก ารรั บ รู้ รายการสิน ทรั พ ย์
ทุกข้ อดังนี้
26.1.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
26.1.2. รายการนั้นมีราคาทุนหรือมูลค่าที่วัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
26.2. หนี้ สิน หมายถึ ง ภาระผู กพั นในปั จจุ บั นของกิจการ โดยภาระผู กพั นดั งกล่ าวเป็ นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผู กพั นนั้ น คาดว่ าจะส่งผลให้ กิจการสูญเสียทรั พยากร
เชิงเศรษฐกิจ การรับรู้รายการหนี้สนิ ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหนี้สนิ ทุกข้ อ ดังนี้
26.2.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรั พยากรจะออกจาก
กิจการ อันเนื่องมาจากการชําระภาระผูกพัน
26.2.2. มูลค่าที่ต้องชําระภาระผูกพันสามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
26.3. ส่วนของเจ้ าของ หมายถึง ส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรั พย์ของกิจการ หลังจากหักหนี้สิน
ทั้งสิ้นออกแล้ ว
27. องค์ประกอบของงบการเงินที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงาน ได้ แก่
รายการรายได้ และรายการค่าใช้ จ่าย องค์ประกอบดังกล่าวมีความหมายและหลักการรับรู้รายการ
ดังต่อไปนี้
27.1. รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่ม
ค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่รวมถึง
เงิ นทุ นที่ได้ รั บจากเจ้ าของและรายการกําไร ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บ นี้
กําหนดให้ กิจการต้ องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องรับรู้รายได้ เมื่อกิจการคาด
ว่าจะได้ รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่ มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรื อ
การลดลงของหนี้สนิ และกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้รายได้ ตามคํานิยามรวมถึงรายได้ จากกิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามปกติ
และผลกําไร โดยผลกําไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่กไ็ ด้ เช่น กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ กําไรจากการขายสิ นทรั พย์ เป็ นต้ น ตามปกติ แล้ ว
ผลกําไรเมื่ อมีการรั บรู้ จะแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหาก โดยมั กแสดงสุทธิจากค่ าใช้ จ่ าย
ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
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27.2. ค่าใช้ จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรื อ
การลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่ มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของลดลง โดยที่
ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้ กบั เจ้ าของและรายการขาดทุน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ กิจการควรรับรู้ค่าใช้ จ่ายเมื่อ
กิจ การคาดว่ า จะเสีย ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคต อัน เนื่ อ งมาจากการลดลงของ
สิน ทรั พ ย์ หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ นของหนี้ สิน และกิจ การสามารถวั ด มู ล ค่ า ของประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ค่าใช้ จ่ายตามคํานิยามรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
กิจ กรรมหลั ก ของการดํา เนิ น งานตามปกติ แ ละผลขาดทุ น โดยผลขาดทุ น อาจเกิด จาก
กิ จ กรรมตามปกติ ข องกิ จ การหรื อ ไม่ ก ็ไ ด้ เช่ น ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เป็ นต้ น ตามปกติแล้ ว ผลขาดทุนเมื่อมีการรับรู้
จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก โดยมักแสดงสุทธิจากรายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง เนื่องจากข้ อมูล
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
28. การวัดมูลค่า คือ การกําหนดจํานวนที่เป็ นตัวเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน
29. เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า ได้ แก่
29.1. ราคาทุ นเดิม หมายถึง จํานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ ายชําระเพื่ อให้
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ได้ รับจากการก่อหนี้สนิ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก
29.2. ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายชําระเพื่อให้
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ท่เี ทียบเคียงกันกับสินทรั พย์น้ัน หรือจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดที่จะต้ องใช้ ในการชําระภาระผูกพันในขณะนั้น
29.3. มูลค่าที่จะได้ รับหรื อชําระ หมายถึง จํานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่จะได้ จาก
การขายสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่การบังคับขายในวันที่วัดมูลค่าของสินทรัพย์น้ัน หรือจํานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพื่อชําระหนี้สนิ โดยไม่ต้องคิดลด
29.4. มูลค่า ปั จจุ บัน หมายถึง การแสดงสินทรั พย์ด้ วยมูลค่าปั จจุ บั นของกระแสเงิน สดรั บสุทธิ
ในอนาคต ซึ่ ง คาดว่ า จะได้ รั บ จากสิน ทรั พ ย์ น้ั น ในการดํา เนิ น งานตามปกติ ข องกิ จ การ
และการแสดงหนี้สนิ ด้ วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ ซึ่งคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
หนี้สนิ ในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
29.5. มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงินที่ผ้ ู ซ้ ื อและผู้ ขายตกลงแลกเปลี่ ยนสินทรั พย์หรื อจ่ าย
ชําระหนี้ กันในขณะที่ท้ังสองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน เช่น ราคาตลาด
(ซื้อขายคล่อง) หรือมูลค่าปัจจุบันของราคาที่จะต้ องชําระ เพื่อโอนหนี้สินให้ แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ง เป็ นต้ น
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30. เกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการที่กจิ การที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะใช้ ในการจัดทํางบการเงิน คือ ราคา
ทุนเดิม โดยใช้ ร่วมกับเกณฑ์อ่ ืนๆ เช่ น สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
แล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม เป็ นต้ น
ถึงแม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน แต่กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะอาจต้ อง
แบกรั บ ภาระต้ น ทุ น การจั ดทํา รายงานการเงิ น ที่ต้ั งอยู่ บ นพื้ นฐานของมู ลค่ า ยุ ติธ รรมสูง มากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากข้ อมูลดังกล่าว ดังนั้น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน
บางรายการจึงใช้ มูลค่ายุติธรรมหากรายการดังกล่ าวมีมูลค่ายุติธรรมจากตลาดที่มีสภาพคล่ องสูง
เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมสามารถหาได้ โดยตรงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และมีต้นทุนตํ่า
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บทที่ 4
การนาเสนองบการเงิน
31. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํา หรั บ กิจ การที่ไ ม่ มีส่ ว นได้ เ สีย สาธารณะฉบั บ นี้ กํา หนดให้
งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้ วย
31.1. งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด
31.2. งบกําไรขาดทุน แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวด
31.3. งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของเจ้ า ของ แสดงถึ งการเปลี่ ย นแปลงในรายการที่เ ป็ น
องค์ประกอบต่างๆ ของเจ้ าของในระหว่างงวด
31.4. หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน แสดงถึงข้ อมู ลเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีใช้ ในการจั ดทํา งบการเงิ น
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ และข้ อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่นาํ เสนอในงบการเงิน
32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่กาํ หนดให้ กิจการต้ องทํางบกระแสเงินสด แต่หากกิจการ
เห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดก็สามารถจัดทําได้ โดยปฏิบัติตามข้ อกํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRSs) ที่ว่าด้ วย งบกระแสเงินสด
33. กิจการต้ องจัดทํางบการเงินอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้ ง งบการเงินควรนําเสนอข้ อมู ลที่เปรี ยบเทียบได้
โดยรายการต่ างๆ ที่นําเสนอในงบการเงินต้ องสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับรายการที่นําเสนอสําหรั บ
งวดก่อน หากกิจการมีความประสงค์จะจั ดทํางบการเงิน ระหว่ างกาล งบการเงิน ระหว่ างกาลนั้ น
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
34. รายการที่มี ลั ก ษณะหรื อ หน้ า ที่ ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กั น แต่ ล ะประเภทที่มี ส าระสํา คั ญ ต้ อ งแยกแสดงใน
งบการเงิน รายการที่มีลักษณะหรือหน้ าที่ท่ไี ม่คล้ ายคลึงกันแต่ละรายการต้ องแยกแสดงในงบการเงิน
เว้ นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสําคัญ
35. กิจการต้ องไม่นาํ สินทรัพย์และหนี้สิน หรือรายได้ และค่าใช้ จ่าย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีข้อกําหนดหรืออนุญาตให้ หักกลบได้
36. งบการเงินของกิจการต้ องมีการระบุเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยต้ องแสดงรายการต่อไปนี้
36.1. ชื่อของงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน เป็ นต้ น
36.2. ชื่ อ ของกิจ การที่เ สนอรายงาน และการเปลี่ ยนแปลงของข้ อ มู ลดั งกล่ า ว นั บ จากสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานงวดก่อน
36.3. วันที่ส้ นิ สุดของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดนี้
36.4. สกุลเงินที่ใช้ รายงาน
36.5. จํานวนหลักที่ใช้ ในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
37. ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน และส่วนของเจ้ าของ โดยแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็ นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ดังนี้
37.1. สินทรัพย์ต้องจัดเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
37.1.1. สินทรัพย์น้ันเป็ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไม่มีข้อจํากัดในการใช้
37.1.2. กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ ภายใน
รอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
37.1.3. กิจการมีสนิ ทรัพย์น้ันไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้ น คือ มีไว้ เพื่อค้ า
37.1.4. กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขข้ างต้ นถือเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
37.2. หนี้สนิ ต้ องจัดเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
37.2.1. กิจการคาดว่าจะชําระคืนหนี้สนิ ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ
37.2.2. หนี้สนิ นั้นถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
37.2.3. กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการเลื่อนการชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
หนี้สนิ ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขข้ างต้ นให้ จัดเป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
38. กิจ การต้ อ งแสดงรายการต่อ ไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นอย่ างน้ อย (ถ้ ามี ) โดยแยกแสดง
รายการแต่ละบรรทัดพร้ อมจํานวนเงิน
38.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
38.2. เงินลงทุนชั่วคราว
38.3. ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่นื
38.4. เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้น
38.5. สินค้ าคงเหลือ
38.6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
38.7. เงินลงทุนระยะยาว
38.8. เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว
38.9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
38.10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
38.11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
38.12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
38.13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
38.14. เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่นื
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38.15. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
38.16. เงินกู้ยืมระยะสั้น
38.17. ประมาณการหนี้สนิ ระยะสั้น
38.18. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
38.19. เงินกู้ยืมระยะยาว
38.20. ประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
38.21. หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
38.22. ทุนที่ออกและสํารองต่างๆ รวมทั้งกําไร (ขาดทุน) สะสม
39. กิจการที่ไม่มีห้ ุ นทุน เช่น ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่ง
เทียบเท่ากับข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 38.22. ของส่วนของเจ้ าของแต่ละประเภท

งบกาไรขาดทุน
40. กิจการต้ องรับรู้รายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายทุ กรายการสําหรับงวดในงบกําไรขาดทุน เพื่อคํานวณหา
ผลกําไร (ขาดทุน) ยกเว้ น รายการกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้
กําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
41. กิจ การต้ อ งแสดงรายการดั ง ต่ อ ไปนี้ ในงบกํา ไรขาดทุ น เป็ นอย่ า งน้ อ ย โดยแยกแสดงรายการ
แต่ละบรรทัดพร้ อมจํานวนเงิน
41.1. รายได้
41.2. ต้ นทุนทางการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยดอกเบี้ยจ่ายและต้ นทุนทางการเงินอื่นๆ
41.3. ภาษีเงินได้
41.4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
42. ในการรายงานค่าใช้ จ่าย กิจการจะเลือกจัดประเภทค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ หรือตามลักษณะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหาร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
42.1. การจําแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
42.1.1. กิจการต้ องรวบรวมและนําเสนอค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามลักษณะของ
รายการ โดยไม่ปันส่วนตามหน้ าที่ต่างๆ ภายในกิจการ
42.1.2. ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่จาํ แนกตามลักษณะ ได้ แก่ ค่าเสื่อมราคา ซื้อวัตถุดิบ ค่า
ขนส่ง ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าโฆษณา เป็ นต้ น
42.1.3. ตัวอย่างของงบกําไรขาดทุนจําแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่าใช้ จ่ายสําหรับ
กิจการผลิต กิจการค้ าปลีกและค้ าส่ง และกิจการให้ บริการ แสดงได้ ดังนี้
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กิจการผลิต
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
งานที่ทาํ โดยกิจการและบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
วัตถุดิบและวัสดุส้ นิ เปลืองใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

กิจการค้าปลีกและค้าส่ง
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูป
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
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กิจการให้บริการ
รายได้
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

42.2. การจําแนกค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่
42.2.1. กิจการต้ องรวบรวมและนําเสนอค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามหน้ าที่
42.2.2. ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่จาํ แนกตามหน้ าที่ ได้ แก่ ต้ นทุนขาย ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าจัดส่งสินค้ า และค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริหาร เป็ นต้ น
42.2.3. กิจการที่เลือกวิธกี ารจําแนกค่าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ อาจเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุ น
แบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น
42.2.3.1. งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียว กิจการต้ องแสดงรายได้ ประเภทต่างๆ
และค่าใช้ จ่ายประเภทต่างๆ แยกออกจากกัน และแสดงผลต่างของ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นกําไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รายได้
รายได้ จากการขาย/รายได้ จากการให้ บริการ
XX
รายได้ อ่นื
XX
รวมรายได้
XX
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย/ต้ นทุนการให้ บริการ
XX
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
XX
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
XX
ค่าใช้ จ่ายอื่น
XX
รวมค่าใช้ จ่าย
XX
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กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX

42.2.3.2. งบกํา ไรขาดทุ น แบบหลายขั้น กิจ การต้ องนํา เสนอกํา ไรในระดั บ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ กํา ไรขั้น ต้ น กํา ไรจากการดํา เนิ น งาน กํา ไรก่ อนหั ก
ต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และกําไรสุทธิ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รายได้ จากการขาย/รายได้ จากการให้ บริการ
ต้ นทุนขาย/ต้ นทุนการให้ บริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
รายได้ อ่นื
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
43. กิจการต้ องนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้ าของโดยนําเสนอรายการต่อไปนี้
43.1. เงินทุนที่ได้ รับจากเจ้ าของและจ่ายคืนให้ แก่เจ้ าของ รวมทั้งส่วนแบ่งกําไร
43.2. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาของการรายงาน
43.3. ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นงวด ของกําไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่างๆในส่วนของเจ้ าของ
การเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้นๆ ณ วันสิ้นงวด
43.4. รายการซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องรับรู้โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
44. หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการต้ องแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี้
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44.1. ข้ อความที่ระบุว่างบการเงินได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะ
44.2. สรุปนโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้
44.3. ข้ อมูลที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
44.4. ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น ภาระผูกพันตามสัญญา
45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่กาํ หนดให้ กิจการเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
หากกิจการเห็นถึ งประโยชน์ของการเสนอข้ อมู ลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานก็สามารถจัดทําได้
โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้ วยเรื่อง การเสนอข้ อมูล
ทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
46. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่กาํ หนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ อง หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
ก็สามารถจัดทําได้ โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้ วย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ อง
47. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ไม่ กาํ หนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลสําหรั บเครื่ องมือทาง
การเงิน หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ก็สามารถ
จัดทําได้ โดยปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้ วยเรื่อง การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
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บทที่ 5
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
48. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีประกอบด้ วย (ก) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการบัญชี และ (ค) การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อน
49. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติทางการบัญชี ซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปเป็ นอีกวิธีหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ท่รี ั บรองทั่วไป
เช่นเดียวกัน
50. การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรั บปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ หรื อ
หนี้สิน หรื อจํานวนที่มีการใช้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ในระหว่างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมิน
สภาพปั จจุ บั น ของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน และการประเมิ น ประโยชน์ แ ละภาระผู ก พั น ที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
เป็ นผลจากการได้ รับข้ อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการจึง
ไม่ถือเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
51. ข้ อ ผิ ด พลาดในงวดก่ อ น หมายถึ ง การละเว้ น การแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขั ด ต่ อ
ข้ อ เท็จ จริ ง ในงบการเงิ น ของกิจ การในงวดใดงวดหนึ่ ง หรื อ หลายงวดก็ต าม ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
(ก) มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้ รับการอนุ มัติให้ เผยแพร่ (ข) สามารถคาดการณ์ได้ อย่าง
สมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้ อมูลได้ และนํามาใช้ ในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคํานวณผิดพลาด ข้ อผิดพลาดจากการใช้ นโยบายการ
บัญชี การมองข้ ามหรือการตีความข้ อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต

นโยบายการบัญชี
52. ในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้มิได้ กาํ หนดแนวทางปฏิบั ติ สาํ หรั บ รายการค้ า
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์อ่ ืน เป็ นการเฉพาะ กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการเลือกใช้ นโยบายการ
บัญชีโดยอ้ างอิง และพิจารณาการใช้ นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี้
52.1. ข้ อกําหนดและแนวปฏิบัติท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับเรื่องที่
คล้ ายคลึงและเกี่ยวข้ องกัน
52.2. ลักษณะเชิงคุ ณภาพของข้ อมูลในงบการเงิน คํานิยามและการรั บรู้รายการ และการวั ดมูลค่ า
องค์ประกอบของงบการเงิน ที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการนั้นๆ
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การเลือกใช้และการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
53. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบัติเป็ นการเฉพาะกับรายการค้ า เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์อ่ นื ทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรื อวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่นี าํ มาใช้ ปฏิบัติกับรายการ
ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเรื่องนั้น
54. มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาํ หนดนโยบายการบัญชีท่ีสรุปว่ ามีผลทําให้ งบการเงินแสดง
ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจและน่ า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกั บ รายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ ื น และ
สถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ นโยบายการบัญชีไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติกบั รายการที่ไม่มีสาระสําคัญ

ความสมา่ เสมอของนโยบายการบัญชี
55. กิจการต้ องเลือกใช้ และนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับรายการค้ า เหตุการณ์และ
สถานการณ์อ่ ืนที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกัน เว้ นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ กาํ หนดหรื อ
อนุ ญาตเป็ นการเฉพาะให้ ใ ช้ นโยบายการบัญชี ท่แี ตกต่างกันได้ สาํ หรั บรายการแต่ ละประเภท หาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุ ญาตให้ ปฏิบัติดังกล่ าวได้ กิจการต้ องเลือกและ
นํานโยบายการบัญชีท่เี หมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอสําหรับรายการแต่ละประเภท

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
56. กิจการต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังนี้
56.1. เกิดจากข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
56.2. ทําให้ งบการเงิ นให้ ข้อมู ลที่น่ าเชื่ อถื อและเกี่ยวข้ องการตั ดสินใจมากขึ้ นในส่ วนที่เกี่ยวกั บ
ผลกระทบของรายการค้ า เหตุ การณ์ และสถานการณ์ อ่ืน ที่มี ต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของกิจการ
57. ผู้ ใช้ งบการเงิ น มี ความต้ อ งการที่จ ะเปรี ยบเทียบงบการเงิ น ของกิจ การในรอบระยะเวลาต่ า งกั น
เพื่ อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงต้ องใช้
นโยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ในแต่ ล ะงวดบั ญ ชี แ ละจากงวดหนึ่ ง ไปยั ง งวดถั ด ไป เว้ นแต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งที่กล่าวข้ างต้ น
58. กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
58.1. การนํา นโยบายการบัญ ชีใหม่มาถือปฏิบัติกับ รายการค้ า เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์อ่ืน
ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ท่เี คยเกิดขึ้นมาก่อน
58.2. การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้ า เหตุการณ์ และสถานการณ์อ่ืน
ที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นแต่ไม่มีสาระสําคัญ
59. เมื่ อกิจการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ให้ กิจการรั บรู้ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงโดยการนํา
นโยบายการบั ญชี ใหม่ มาถื อปฏิบั ติ ย้ อนหลั ง เว้ นแต่ ในทางปฏิบั ติ ไม่ สามารถระบุ จํานวนเงิ นของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรื อไม่สามารถระบุจาํ นวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ ให้ ใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป กล่าวคือ ใช้ นโยบายบัญชีใหม่สาํ หรับ
รายการค้ า เหตุการณ์และสถานะการณ์ต่างๆหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
19/89

การเปิ ดเผยข้อมูล
60. เมื่อกิจการเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทาํ ให้ เกิดผลกระทบต่อ งวดบัญชี
ปัจจุบัน หากกิจการไม่สามารถระบุจาํ นวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบนั้นหรือหากผลกระทบนั้น
มีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
60.1. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นาํ มาถือปฏิบัติ
60.2. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ ป็ นการปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ํา หนดไว้ ใ นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง
เปลี่ยนแปลง
60.3. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
60.4. คําอธิบายเกี่ยวกับข้ อกําหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
60.5. ข้ อกําหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
60.6. สําหรับงวดบัญชีปัจจุ บัน หากสามารถปฏิบัติได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงที่กระทบต่อ
ก. รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้ รับผลกระทบ
ข. งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้อกี
61. หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทําให้ เกิดผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุ บัน
ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้ันๆ เว้ นแต่จะไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติท่จี ะระบุจาํ นวน
เงินที่ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
61.1. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
61.2. เหตุผลว่าการใช้ นโยบายการบัญชีใหม่ทาํ ให้ งบการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นได้ อย่างไร
61.3. สําหรับงวดบัญชีปัจจุ บัน หากสามารถปฏิบัติได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของรายการ
ปรับปรุงที่กระทบต่อรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
61.4. จํา นวนเงิ น ของรายการปรั บ งบการเงิ น ที่นํา เสนอหากสามารถทํา ได้ ในทางปฏิบั ติ และ
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้อกี

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
62. กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
ด้ วยการรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีสาํ หรับงวดปั จจุ บันและงวดอนาคต
ที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนั้ น เช่ น การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับของสินค้ า
คงเหลือ การเปลี่ยนแปลงจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ

การเปิ ดเผยข้อมูล
63. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินสําหรั บงวดบัญชีปัจจุบัน หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ งวดบัญชีต่อไป
เว้ นแต่ ไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของผลกระทบได้
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64. หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด
65. กิจการต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดก่อน โดยปรับย้ อนหลังในงบการเงินฉบับแรก
ที่ได้ รับการอนุมัติให้ เผยแพร่หลังจากที่พบข้ อผิดพลาดโดย
65.1. ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่าข้ อผิดพลาดได้ ถูกแก้ ไขใน
งวดบัญชีท่ขี ้ อผิดพลาดได้ เกิดขึ้น หรือ
65.2. หากข้ อ ผิดพลาดเป็ นข้ อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชี แรกสุดที่แสดงเป็ น
ข้ อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้ องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้ นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้ าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นาํ มาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ
66. กิจการต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรับงบการเงินย้ อนหลัง เว้ นแต่ในทาง
ปฏิบั ติไม่ สามารถระบุ จํา นวนเงิ นของผลกระทบที่เกิดขึ้น ในแต่ ละงวดบั ญชี หรื อไม่สามารถระบุ
จํานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้ อผิดพลาดได้
67. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้ อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็ น
ข้ อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม กิจการต้ องปรับปรุงยอดยกมาต้ นงวด
ของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของสําหรับ งวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ (ซึ่งอาจเป็ น
งวดบัญชีปัจจุบัน)
68. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้ นงวดบัญชีปัจจุ บันที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
ที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาดโดยปรับปรุงข้ อมูลที่นาํ มาแสดง
เป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบด้ วยวิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ
69. การแก้ ไขข้ อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง
บั ญ ชี มี ลั ก ษณะเป็ นการประมาณการที่อ าจต้ อ งมี ก ารทบทวนเมื่ อ กิ จ การได้ รั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ตัวอย่างเช่น ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด

การเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดในงวดก่อน
70. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
70.1. ลักษณะของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดก่อน
70.2. สําหรับงบการเงินของงวดก่อนที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของ
รายการปรับปรุงเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ ที่มีผลกระทบต่อรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
70.3. จํานวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้ นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบ
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70.4. หากในทางปฏิบัติกจิ การไม่สามารถปรับงบการเงินย้ อนหลังสําหรับงบการเงินงวดก่อนงวด
ใดงวดหนึ่งได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยสถานการณ์ท่นี าํ ไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและ
รายละเอียดว่ากิจการแก้ ไขข้ อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้อกี
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บทที่ 6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
71. เงินสด หมายถึง เงิน สดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดในมือ ได้ แก่ ธนบัตรและเหรี ยญ
กษาปณ์ท่ีกิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่ อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่
ยังมิได้ นาํ ฝาก เช็คเดินทาง และดราฟต์ของธนาคาร สําหรับเงินฝากธนาคาร ได้ แก่ เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการแสดงรายการดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนชั่วคราวโดยจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือเงินลงทุนระยะยาวโดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
72. รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้ อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้ อยหรือไม่มีสาระสําคัญ เช่ น
เงินลงทุนที่มีวันครบกําหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้ อยกว่านับจากวันที่ได้ มา เป็ นต้ น
73. กิจการต้ องนําเสนอเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเป็ นรายการเดียวกัน
74. กิจการไม่ควรนําเสนอเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอนเป็ นรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่ างของเงินฝากธนาคารที่มีข้อ จํากัดในการเบิ กถอน เช่ น เงินฝากธนาคาร
ที่กิจการนําไปเป็ นหลั กประกันการกู้ ยืมและไม่สามารถถอนได้ เป็ นต้ น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอนเป็ นสินทรั พย์อ่ ืน
โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนหรื อไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับกําหนดเวลาของข้ อจํากัด
ในการเบิกถอน
75. หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอน กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย
76. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้น จึงไม่สามารถนํามาหักกลบกับรายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บทที่ 7
ลูกหนี้
77. ลูกหนี้ หมายถึง สิทธิท่กี จิ การจะได้ รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึง
กําหนดชําระ ลูกหนี้อาจรวมถึงลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่นื ฯ
77.1. ลูกหนี้การค้ า หมายถึง ลูกหนี้ท่เี กิดจากการขายสินค้ าหรื อการให้ บริ การที่กิจการได้ ส่งใบ
แจ้ งหนี้หรือได้ ตกลงอย่างเป็ นทางการกับผู้ซ้ ือ รายการดังกล่าวนี้อาจอยู่ในรูปของตัว๋ เงินรับ
77.2. ลูกหนี้อ่นื หมายถึง ลูกหนี้ท่ไี ม่ใช่ลูกหนี้การค้ า เช่น ลูกหนี้และเงินให้ ก้ ูยืมแก่กรรมการและ
ลูกจ้ าง เงินให้ ก้ ูยืมอื่น เป็ นต้ น
78. ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่ นื อาจเกี่ยวข้ องกับกิจการที่เป็ นอิสระ หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หากลูกหนี้การค้ า เกิดจากธุรกรรมการค้ าระหว่ า งบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กิจการต้ องใช้
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าลูกหนี้การค้ า
79. ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่ นื ต้ องวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่าที่จะได้ รับ ซึ่งหมายถึงมูลค่าหลังจากหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
80. การรับรู้รายได้ จากดอกเบี้ยรับให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในบทที่ 18 เรื่อง รายได้

วิธีการประมาณหนี้ สงสัยจะสูญ
81. วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญสามารถทําได้ ส ามวิธี ได้ แก่ วิธีอัตราร้ อยละของยอดขายเชื่อสุทธิ
วิธอี ตั ราร้ อยละของลูกหนี้ท่คี ้ างชําระจําแนกตามอายุของลูกหนี้ และวิธพี ิจารณาลูกหนี้เป็ นแต่ละราย
81.1. วิธอี ตั ราร้ อยละของยอดขายเชื่อสุทธิ คํานวณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเป็ นร้ อยละของยอดขาย
เชื่อสุทธิ
81.2. วิ ธีอัตราร้ อยละของลู กหนี้ ท่ีค้างชําระจําแนกตามอายุ ของลู กหนี้ คํา นวณโดยการจัดกลุ่ ม
ลูกหนี้จาํ แนกตามอายุของหนี้ท่คี ้ างชําระ ลูกหนี้กลุ่มที่ค้างชําระนานนํามาคํานวณหาจํานวน
หนี้สงสัยจะสูญด้ วยอัตราร้ อยละที่สูงกว่าลูกหนี้ท่เี ริ่ มค้ างชําระเกินกําหนด โดยถือว่าลูกหนี้
ที่ค้างชําระนานจะมีโอกาสไม่ชาํ ระหนี้มากกว่าลูกหนี้ท่เี ริ่มเกิดขึ้น
81.3. วิธีพิจารณาลูกหนี้เป็ นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้และจํานวนเงิน
ที่คาดว่าจะได้ รับชําระจากลูกหนี้
82. กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนหนี้สงสัยจะสูญเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน ควบคู่กับการรับรู้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็ นบัญชีปรับมูลค่าบัญชีลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน

การตัดจาหน่ายหนี้ สูญ
83. หากลูกหนี้ยังไม่ชาํ ระหนี้เมื่อครบกําหนดแล้ ว และกิจการได้ มีการดําเนินการทวงถามหนี้จากลูกหนี้
จนถึงที่สุดแล้ ว และคาดหมายได้ ค่อนข้ างแน่ นอนว่ าจะไม่ได้ รับชําระหนี้ ให้ กิจการจําหน่ายลูกหนี้
ออกจากบัญชี และปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ อง
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หนี้ สูญได้รบั คืน
84. หากลูกหนี้ท่กี ิจการตัดจําหน่ายไปแล้ วกลับมาชําระหนี้ให้ แก่กิจการ ให้ กิจการโอนกลับบัญชีลูกหนี้
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ องด้ วยจํานวนเงินที่ได้ รับกลับคืน พร้ อมบันทึกรายการรับชําระหนี้
จากลูกหนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
85. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
85.1. มูลค่าหนี้สญ
ู ที่ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
85.2. หนี้สญ
ู ได้ รับคืนสําหรับงวด
85.3. จํานวนและรายละเอียดของลูกหนี้ท่ใี ช้ เป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน
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บทที่ 8
สินค้าคงเหลือ
86. สินค้ าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
86.1. ถือไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
86.2. อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ เป็ นสินค้ าสําเร็จรูปเพื่อขาย
86.3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุท่มี ีไว้ เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าหรือให้ บริการ
87. สินค้ าคงเหลือรวมถึงสินค้ าที่ซ้ ือและถือไว้ เพื่อขาย เช่ น สินค้ าที่ผ้ ูค้าปลีกซื้อและถือไว้ เพื่อขาย หรื อ
ที่ดินและอสังหาริ มทรั พ ย์อ่ ืน ที่ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย สิน ค้ า คงเหลื อ รวมถึ งสิน ค้ า สํา เร็จ รู ปที่ผลิ ต สิน ค้ า
ระหว่ างผลิต วัตถุดิบ และวัสดุท่ถี ือไว้ เพื่ อรอที่จะใช้ ในกระบวนการผลิต และในกรณีท่เี ป็ นกิจการ
ให้ บริการ สินค้ าคงเหลือจะรวมถึงต้ นทุนงานให้ บริการส่วนที่กจิ การยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
88. สินค้ าคงเหลือต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ แล้ วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
89. ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือ ต้ องประกอบด้ วยต้ นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้ นทุนแปลงสภาพและต้ นทุน
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ สนิ ค้ าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน

ต้นทุนในการซื้ อ
90. ต้ นทุนในการซื้อของสินค้ าคงเหลือประกอบด้ วย ราคาซื้อ อากรขาเข้ าและภาษีอ่ืน (สุทธิจากจํานวนที่
กิจการจะได้ รับคืนในภายหลังจากหน่ วยงานที่มีหน้ าที่จัดเก็บภาษี ) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และ
ต้ นทุ นอื่นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาซึ่งสินค้ าสําเร็จรูปวัตถุดิบ และบริ การ ในการคํานวณ
ต้ นทุนในการซื้อสินค้ าให้ นาํ ส่วนลดการค้ า เงินที่ได้ รับคืนและรายการอื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกันมาหักออก

ต้นทุนแปลงสภาพ
91. ต้ น ทุ น แปลงสภาพของสิน ค้ า คงเหลื อ หมายถึ ง ต้ น ทุ น การผลิ ตที่ใ ช้ ในการแปลงสภาพวั ตถุ ดิ บ
ทางตรงให้ เป็ นสิน ค้ า สําเร็จ รู ป ต้ น ทุน แปลงสภาพ ประกอบด้ วย ค่ า แรงงานทางตรง ค่ า ใช้ จ่ า ย
การผลิตคงที่ และค่าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร ค่าใช้ จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้ นทุนการผลิตทางอ้ อมที่
เกิดขึ้นในการผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบํารุงรักษาอาคาร
โรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้ นทุนเกี่ยวกับฝ่ ายจัดการโรงงานและการบริ หารโรงงาน เป็ นต้ น
ส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้ นทุนการผลิตทางอ้ อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้ างจะผันแปร
โดยตรงกับปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้ อม และค่าแรงงานทางอ้ อม เป็ นต้ น
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ต้นทุนงานให้บริการ
92. ในกรณีท่กี ิจการให้ บริการมีสินค้ าคงเหลือให้ วัดมูลค่าสินค้ าดังกล่าวด้ วยต้ นทุนในการผลิต ต้ นทุน
ดังกล่ าวโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ค่าแรงงาน และต้ นทุนอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกั บ การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง รวมถึ ง บุ ค ลากรที่ค วบคุ มและดู แ ล และต้ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ให้ บริการ

การคานวณต้นทุน
93. ในการคํานวณต้ นทุ นของสินค้ าเมื่อขาย กิจการอาจเลื อกใช้ วิธีการคํานวณต้ นทุ นสินค้ าที่ขายโดย
ใช้ วิธรี าคาเจาะจง หรือวิธเี ข้ าก่อนออกก่อน หรือวิธถี ัวเฉลี่ยต้ นทุนสินค้ าที่ซ้ ือเข้ ามาแต่ละงวด

ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่มูลค่าใดจะตา่ กว่า
94. ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลืออาจจะไม่ได้ รั บคืนถ้ าสินค้ าคงเหลือเหล่ านั้นเกิดความเสียหายหรื อเกิด
ความล้ าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลืออาจจะไม่ได้ รับคืน
หากประมาณการต้ นทุนในการทําต่อให้ เสร็จหรือประมาณการต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้ สินค้ าขายได้
เพิ่ มขึ้น การตีราคาสินค้ าคงเหลือลดลงจากราคาทุ นให้ เท่ากับมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับสอดคล้ องกับ
แนวความคิดที่ว่าสินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีท่สี งู กว่ามูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับจากการขายหรือ
ประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากการใช้
95. มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติธุรกิจ หักด้ วยประมาณ
การต้ นทุนในการผลิตสินค้ านั้นให้ เสร็จและต้ นทุนที่จาํ เป็ นต้ องจ่ายไปเพื่อให้ ขายสินค้ านั้นได้
96. การลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือลงให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ ให้ พิจารณาจากสินค้ าแต่ละประเภท
แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสินค้ าที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน
97. กิจการต้ องไม่ ปรั บมูลค่าวัตถุดิบหรื อวัสดุอ่ ืนที่ถือไว้ เพื่ อใช้ ในการผลิตสินค้ าให้ ลดตํ่ากว่ าราคาทุ น
หากสินค้ าสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุน้ันคาดว่าจะขายได้ ในราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุน
ของสินค้ าสําเร็จรูปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากสินค้ าสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุน้ันคาดว่า
จะขายได้ ในราคาตํ่ากว่าราคาทุน ให้ กิจการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุอ่นื ให้ ลดลงเท่ากับ มูลค่า
สุทธิท่ีจะได้ รับ ในสถานการณ์เช่ นนี้ ต้ นทุ นเปลี่ ยนแทนของวัตถุดิบ และวัสดุอ่ืน อาจเป็ นมูลค่าที่ดี
ที่สดุ ในการกําหนดมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
98. กิจการต้ องไม่ปรับมูลค่างานระหว่างทําให้ ลดตํ่ากว่าราคาทุน หากสินค้ าสําเร็จรู ปที่ผลิ ตจากงาน
ระหว่างทํานั้นคาดว่าจะขายได้ ในราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุนของสินค้ าสําเร็จรูปนั้น อย่างไรก็ตาม
หากสินค้ าสําเร็จรู ปที่ผลิตจากงานระหว่ างทํานั้ นคาดว่ าจะขายได้ ในราคาตํ่ากว่ าราคาทุน ให้ กิจการ
ปรั บ ลดมู ลค่ า งานระหว่ างทํา ให้ ลดลงเท่า กับ มู ลค่ า สุ ทธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ของสิน ค้ า สํา เร็จรู ป หั กต้ น ทุ น
โดยประมาณในการทําต่อให้ เสร็จ
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การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
99. เมื่อมีการขายสินค้ าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้ านั้นต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย โดยแสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขาย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง
100. มู ลค่ าที่ลดลงของสินค้ าคงเหลื อเนื่ องจากการปรั บมู ลค่ าให้ เท่ากับมู ลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รั บต้ องบั นทึก
เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขายในงวดที่ปรั บมูลค่าสินค้ าให้ ลดลง ส่วนผลขาดทุน
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลื อ (เช่น ขาดทุนจากสินค้ าสูญหาย เป็ นต้ น ) ต้ องบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ในงวดที่มีผลขาดทุนเกิดขึ้น
101. โดยปกติกิจการสามารถขายสินค้ าคงเหลือจากงวดก่อนในงวดปัจจุบัน ดังนั้น กิจการจึงต้ องรับรู้จาํ นวน
ที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
ในงวดปัจจุบัน โดยนําไปหักจากต้ นทุนขายสําหรับงวดปัจจุบัน
102. สินค้ าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อ่นื เช่น สินค้ าที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบของอาคารและ
อุปกรณ์ท่สี ร้ างขึ้นเอง เป็ นต้ น สินค้ าที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นในลักษณะนี้ให้ รับรู้เป็ นส่วน
หนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ และรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
103. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ในงบการเงิน
103.1. นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ และวิธที ่ใี ช้ คาํ นวณราคาทุน
103.2. มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้ าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือแต่ละประเภท
จําแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ โดยทั่วไปสินค้ าคงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็ น
สิน ค้ า สํา เร็จ รู ป สิน ค้ า ระหว่ า งทํา วั ต ถุ ดิ บ และวั สดุ การผลิ ต สํา หรั บ สิน ค้ า คงเหลื อ ของ
ผู้ให้ บริการ อาจแสดงเป็ นงานระหว่างทํา
103.3. มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริหารในรอบระยะเวลารายงาน
103.4. มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนขายในรอบระยะเวลา
รายงาน
103.5. มูลค่าการบันทึกกลับรายการมูลค่าของสินค้ าคงเหลื อที่ปรั บลดลง และรั บรู้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนขายในรอบระยะเวลารายงานก่อน
103.6. มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
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บทที่ 9
เงินลงทุน
104. เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหนี้และตราสารทุนที่กจิ การมีไว้ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้ กับกิจการไม่ว่าจะ
อยู่ ในรู ป ของส่ ว นแบ่ ง ที่จ ะได้ รั บ เช่ น ดอกเบี้ ย ค่ า สิ ทธิ และเงิ น ปั น ผล หรื อ อยู่ ใ นรู ป ของราคา
ที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของประโยชน์ท่กี จิ การได้ รับ เช่น ประโยชน์ท่ไี ด้ จากความสัมพันธ์ทางการค้ า

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
105. กิจการต้ องจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุนเป็ น
105.1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาด ซึ่งหมายถึง หลักทรัพย์ท่มี ีการซื้อขาย
ในตลาด โดยมีการซื้อขายตลอดเวลาทําการ ระหว่ างผู้ ซ้ ื อและผู้ ขายที่มีความรอบรู้ มีความ
เต็มใจ และเป็ นอิสระจากกัน และมีการเปิ ดเผยราคาต่ อสาธารณชน ตัวอย่ างของตลาดที่มี
ลักษณะข้ างต้ น ได้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และตลาด
ตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
105.1.1. หลักทรัพย์เพื่อค้ า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาดหรือ
ตราสารหนี้ทุกชนิดที่กิจการถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้
ทําให้ กจิ การถือหลักทรัพย์น้ันไว้ เป็ นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้ าจึงมีอตั ราการหมุนเวียนสูง
105.1.2. หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาดหรือ
ตราสารหนี้ทุกชนิด ซึ่งไม่ถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า และในขณะเดียวกันไม่เป็ นตรา
สารหนี้ท่กี จิ การตั้งใจจะถือจนครบกําหนด
105.2. เงินลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาด
106. เงินลงทุ นในตราสารทุนต้ องจั ดประเภทตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 105 เว้ นแต่ ว่าตราสารทุ นนั้นเป็ น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ า
107. เงินลงทุนในตราสารหนี้ต้องจัดประเภทตราสารหนี้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าหรือหลักทรั พย์เผื่อขายเว้ นแต่
ว่าตราสารหนี้น้ันเป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกําหนด
108. เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ ก่อตั้ง
ในรูปบริษัท เช่น ห้ างหุ้นส่วน) ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ลงทุน (ซึ่งเป็ นบริษัทใหญ่) บริษัทใหญ่
ถือว่ามีอาํ นาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มีอาํ นาจในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้ อม
โดยผ่านบริษัทย่อยอื่นเกินกว่ ากึ่งหนึ่งในกิจการที่ไปลงทุน ยกเว้ นในกรณีท่บี ริ ษัทใหญ่ มีหลักฐานที่
แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ าอํานาจในการออกเสียงนั้ นไม่ทาํ ให้ บริ ษัทใหญ่ สามารถควบคุมกิจการ
ดังกล่าวได้
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109. เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ ก่อตั้ง
ในรูปบริษัท เช่น ห้ างหุ้นส่วน) ที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็ นบริษัท
ย่อยหรือส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ผู้ลงทุนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน เมื่อ
ผู้ลงทุนมีอาํ นาจในการออกเสียง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อมในกิจการที่ไปลงทุน (เช่น โดย
ผ่านบริษัทย่อย) อย่างน้ อยร้ อยละ 20 ยกเว้ นในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน
ว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดขึ้น
110. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้
ก่อตั้งในรูปบริษัท เช่น ห้ างหุ้นส่วน) ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมร่วมของผู้ร่วมค้ า
111. กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าเงิ นลงทุ นทุ กประเภทเมื่ อเริ่ มแรกด้ วยราคาทุ น ซึ่ งหมายถึงมู ลค่ ายุ ติธ รรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้ จ่ายในการทํารายการ
112. ราคาทุน ของเงินลงทุน ในตราสารหนี้ เมื่อเริ่ มแรกไม่ รวมดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้น ก่อนที่กิจการจะได้ เงิ น
ลงทุ น ดั งกล่ า วมา เช่ น ดอกเบี้ ยที่เ กิดขึ้ นก่ อ นที่กิจ การจะได้ ห้ ุ น กู้ ท่ีร ะบุ อั ตราดอกเบี้ ย ดอกเบี้ ย
ดังกล่าวรวมอยู่ในราคาซื้อของหุ้นกู้ แต่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของเงินลงทุน เป็ นต้ น

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
เงินลงทุนในตราสารทุน
113. กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่ หลักทรั พย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาดหรือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ า ด้ วยราคาทุนเดิมหักด้ วยค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่า (ถ้ ามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
114. หากกิจการมีเงินลงทุ นในตราสารทุ นที่เป็ นหลั กทรั พย์ท่ีอยู่ ในความต้ องการของตลาด กิจการต้ องวั ด
มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม (ตามปกติ กิจการจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารที่ถืออยู่
ด้ วยราคาเสนอซื้ อปั จจุ บั น หากราคาเสนอซื้อปั จจุ บั นไม่ สามารถหาได้ หรื อไม่ เป็ นตัวแทนของมู ลค่ า
ยุ ติ ธรรม กิ จการอาจใช้ ราคาซื้ อขายครั้ งล่ าสุ ดเมื่ อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จไม่ เปลี่ ยนแปลงอย่ าง
เป็ นสาระสําคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่วัดมูลค่า) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน เป็ น
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดไปยัง
งบกําไรขาดทุนหากหลักทรัพย์น้ันเป็ นไปตามคํานิยามของหลักทรัพย์เพื่อค้ า และรับรู้กาํ ไร (ขาดทุน)
ดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้ าของ หากหลักทรัพย์น้ันเป็ นไปตามคํานิยามของหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
115. กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุกชนิดที่กิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ไี ม่ใช่หลักทรั พย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาดที่กิจการไม่ได้ ต้ งั ใจจะถือจนครบกาหนด
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้ วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
โดยราคาทุนตัดจําหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ท่ไี ด้ มาเมื่อเริ่ มแรก หักเงินต้ นที่จ่ายคืน และ
บวกหรื อหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของส่วนต่างระหว่ างราคาทุนเริ่ มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้ วิธีการ
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ตั ดจําหน่ ายส่ วนต่ างตามวิ ธีอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งหรื อวิ ธีอ่ ืนที่ให้ ผลไม่ แตกต่ างจากวิ ธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงอย่างมีสาระสําคัญ
116. กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่เี ป็ นหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาดที่กิจการ
ไม่ ได้ ต้ังใจจะถือ จนครบกําหนดด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม และกิจการต้ องรั บรู้ ผลต่า งระหว่ า งราคาทุ น
ตัดจําหน่ายและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดงวดการรายงาน เป็ นกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดไปยังงบกําไรขาดทุนหากหลักทรัพย์
นั้นเป็ นไปตามคํานิยามของหลักทรั พย์เพื่ อค้ า และรั บรู้กาํ ไร (ขาดทุน) ดังกล่ าวไปยังส่วนของ
เจ้ าของ หากหลักทรัพย์น้ันเป็ นไปตามคํานิยามของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน
117. ในกรณี ท่ีมี ข้ อบ่ งชี้ ว่ าเงิ นลงทุ นมี มู ลค่ าลดลงอย่ างถาวร เช่ น ดั ชนี ตลาดหลั กทรั พย์ ลดลง อย่ างมี
สาระสําคั ญและติ ดต่ อกันเป็ นระยะเวลายาวนาน หรื อมีหลั กฐานที่แสดงความน่ าเชื่ อถื อของผู้ ออก
ตราสารลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ เป็ นต้ น กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนใน
งบกําไรขาดทุ น หากกิ จการสามารถประมาณราคาขายได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อโดยที่ไม่ มี ต้ นทุ นสูงมาก
จนเกินไป และราคาขายหักด้ วยต้ นทุนในการขายเงินลงทุนตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณี
ที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ข้างต้ นอีกต่อไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้

การจาหน่ายเงินลงทุน
118. ในการจํา หน่ า ยเงิน ลงทุน กิจ การต้ องบั น ทึกผลต่ า งระหว่ า งมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที่ได้ รับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเป็ นกําไร (ขาดทุน) ทันทีท่เี กิดขึ้น
119. หากกิจ การจํา หน่ า ยเงิ น ลงทุ น เพี ย งบางส่ ว น ราคาตามบั ญ ชี ต่ อ หน่ ว ยที่ใ ช้ ใ นการคํา นวณกํา ไร
(ขาดทุน) จากการจําหน่ ายเงินลงทุ นชนิ ดเดียวกันต้ องคํานวณโดยใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนั กหรื อ
วิธเี ข้ าก่อน-ออกก่อน

การโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
120. ตามปกติ การโอนเปลี่ ยนเงิ นลงทุ นจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ งจะไม่เกิดขึ้นบ่ อย
เนื่องจากกิจการต้ องมีวัตถุประสงค์ท่ชี ัดเจนในการถือเงินลงทุน นับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้ เงินลงทุนมา
หากกิจการไม่มีวัตถุประสงค์ท่ชี ัดเจน กิจการต้ องจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็ นหลัก ทรัพย์เผื่อขาย
ในทันที อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนไปอาจทําให้ กิจการต้ องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนต้ องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ
121. กิ จ การต้ อ งปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บ การโอนเปลี่ ย นเงิ น ลงทุ น จากประเภทหนึ่ ง ไปเป็ นอี ก ประเภทหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
121.1. สําหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้ าไปเป็ นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้ องใช้ มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันนั้นในงบกําไรขาดทุนทันที
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121.2. สําหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า กิจการต้ องใช้ มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรั บรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันนั้น พร้ อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนในงบ
กําไรขาดทุนทันที
121.3. สําหรั บตราสารหนี้ท่ีโอนเปลี่ยนจากหลักทรั พย์เผื่อขายไปเป็ นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนด กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และปรับปรุงส่วนเกิน
ทุนหรื อส่วนตํ่ากว่ าทุ นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ าของเงินลงทุ นด้ วยผลต่างระหว่ าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุนดังกล่าวยังคง
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ และต้ องตัดจําหน่ายตลอดอายุท่เี หลืออยู่
ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้โดย
ใช้ วิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงหรือวิธอี ่นื ที่ให้ ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการโอน
เปลี่ยนตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกําหนดไปเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายกิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
โอนเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
121.4. สําหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกําหนดไปเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการ
ต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
121.5. สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็ นตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์
ที่อยู่ ในความต้ องการของตลาดหรือเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้ า
กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี พร้ อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับหลั กทรั พย์เผื่อขาย กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในบทที่ 5 เรื่ อง การ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และการแก้ ไ ข
ข้ อผิดพลาด เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ใี ช้
121.6. สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากตราสารทุนที่ไม่ใช่ หลักทรัพย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของ
ตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือกิจการร่วมค้ า ไปเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุ ติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ

การเปิ ดเผยข้อมูล
122. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุน ดังนี้
122.1. สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ไ ม่ ใ ช่ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ใ นความต้ อ งการของตลาดและ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่เี ป็ นหลักทรั พย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาดที่กิจการตั้งใจถือ
จนครบกําหนด ให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับราคาทุนตัดจําหน่าย จํานวนเงินตามสัญญา
และระยะเวลาครบกําหนด
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122.2. สําหรั บเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเป็ นหลั กทรั พย์ท่ีอยู่ในความต้ องการของตลาดที่กิจการ
ไม่ได้ ต้ังใจถือจนครบกําหนด ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด
จําหน่าย จํานวนเงินตามสัญญา กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
และระยะเวลาครบกําหนด
122.3. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาด ให้ กิจการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับราคาทุนและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ถ้ ามี)
122.4. สําหรั บเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็ นหลักทรั พย์ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาด ให้ กิจการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ราคาทุน และกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน
122.5. ให้ เปิ ดเผยข้ อจํากัดในการขายเงินลงทุน เช่น การนําเงินลงทุนไปใช้ เป็ นหลักประกัน เป็ นต้ น
หากเงินลงทุนข้ างต้ นมีข้อจํากัดดังกล่าว
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บทที่ 10
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
123. ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หมายถึ ง สินทรั พ ย์ท่ีมีตัวตนที่กิจการมีไว้ เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในการผลิ ต
ในการจําหน่ายสินค้ า ให้ บริ การ ให้ เช่ าหรือใช้ ในการบริ หารงาน ซึ่งกิจการคาดว่ าจะใช้ ประโยชน์
มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา

การรับรูร้ ายการ
124. กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนเริ่มแรกเพื่อให้ ได้ มาหรือก่อสร้ างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้ นทุน
ที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการซ่อมบํารุง ต่อเติม ดัดแปลง ปรั บปรุง เปลี่ยนแทนส่วนประกอบของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ ต่อไปนี้
124.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
124.2. กิจการสามารถวัดมูลค่าต้ นทุนของรายการนั้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ
125. ตามปกติ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการซ่ อมบํารุงจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลื อและรั บรู้
ในงบกําไรขาดทุนเมื่อนํามาใช้ อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอะไหล่ ท่สี าํ คัญและอุปกรณ์ท่สี าํ รองไว้ ใช้ งานที่
กิจการคาดว่ าจะใช้ ประโยชน์ ได้ มากกว่ าหนึ่ งรอบระยะเวลาการรายงาน ให้ ถือเป็ นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สําหรับชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่สี าํ คัญที่ใช้ ในการซ่ อมบํารุงที่ต้องใช้ ร่วมกับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ องบันทึกชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
126. กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี ข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์
โดยใช้ ราคาทุน

ส่วนประกอบของราคาทุน
127. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
127.1. ราคาซื้ อรวมอากรขาเข้ า และภาษี ซ้ ื อที่เรี ยกคื น ไม่ ได้ หลั งหั ก ส่ วนลดการค้ า และจํา นวน
ที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
127.2. ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
127.3. ต้ นทุนที่ประมาณที่ดีท่สี ุดสําหรับการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์
ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรัพย์น้ันมาหรื อเป็ นผลจากการใช้
สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่ง
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การวัดมูลค่าของราคาทุน
128. กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปลี่ ยนกับรายการสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ น
ตัวเงินหรื อแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องวัดมูลค่ า
ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน เว้ นแต่กรณีท่มี ูลค่า
ยุติธรรมของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุ นที่ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือได้ กิจการต้ องบั นทึกสินทรั พย์ท่ีได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนด้ วยราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน
129. ในการครอบครองอาคารชุดหรือสินทรัพย์อ่ นื ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในสถานการณ์ท่กี ิจการได้ สิทธิ
ในการครอบครองและใช้ ประโยชน์ เฉพาะพื้ นที่ของอาคารชุดหน่วยนั้น และทรัพย์สินส่วนกลางที่มี
สิทธิในการใช้ ร่วมกันกับเจ้ าของอาคารชุ ดหน่ วยอื่น ให้ กิจการรั บรู้ ต้นทุนทั้งหมดของการได้ มา
ซึ่ งอาคารชุ ดหรื อ สิน ทรั พ ย์ อ่ ืน ที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกัน ไว้ เ ป็ นรายการอาคารและอุ ปกรณ์ ท่ีได้ มา
เป็ นหน่วยเดียวกัน
130. กิจการต้ องปั นส่วนรายจ่ ายที่เกิดขึ้นให้ กับรายการสินทรั พย์ทุกรายการที่รวมอยู่ ในรายจ่ ายนั้ น และ
บันทึกรายการแต่ละรายการเป็ นสินทรัพย์แยกจากกัน กรณีเช่ นนี้เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์แต่ละรายการ
มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือให้ ประโยชน์ต่อกิจการในรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งทําให้ กิจการต้ องใช้
วิ ธีการคิดค่ าเสื่อมราคาและอัตราที่ไม่ เหมื อนกัน ตัวอย่ างเช่ น กิจการจําเป็ นต้ องแยกบั นทึกอาคาร
ออกจากลิฟท์หรือบันไดเลื่อน และแยกบันทึกอาคารออกจากที่ดิน เป็ นต้ น
131. หากแต่ละส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือให้ ประโยชน์ต่อกิจการ
ในรูปแบบที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ กิจการต้ องปั นส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นสําหรั บการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
นั้นให้ กบั แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญ เช่น การแยกบันทึกส่วนประกอบของเครื่องจักร เป็ นต้ น

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลัง
132. ภายใต้ เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 124 กิจการต้ องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นประจําเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ น้ั น หากรายจ่ า ยดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น “ค่ า ซ่ อ มแซมและ
บํารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
133. กิจการอาจจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการต้ องตัด มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
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134. กิจ การอาจจํา เป็ นต้ อ งจั ดให้ มี ก ารตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่ ตามระยะเวลาที่ก าํ หนดเพื่ อ ค้ น หา
ข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรื อไม่ ทั้งนี้เพื่ อให้ รายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ ต่อเนื่อง กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่ แต่ ละครั้ งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทน หากเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 124
กิจการต้ องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีท่คี งเหลือของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่ในครั้งก่อน

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
135. กิจการต้ องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้ วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์น้ัน ด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี)
136. ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สามารถวั ดมูลค่ ายุติธรรมได้ อ ย่างน่ าเชื่อถือ กิจการอาจเปิ ดเผยมู ลค่ายุ ติธรรมและเกณฑ์ในการ
กําหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
137. ในกรณีท่มี ีข้อบ่ งชี้ว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่ าสินทรั พย์ล้าสมัยหรื อชํารุดเสียหาย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการ
ใช้ หรื อคาดว่ าจะใช้ สินทรั พย์ ซึ่ งส่งผลกระทบทางลบต่ อกิจการในระหว่ างงวดหรื อคาดว่ าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ รวมถึ งการที่ สิ นทรั พย์ ไม่ ได้ ถู กใช้ งานอี กต่ อไป การเกิ ดภาวะซบเซาของตลาด
อสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงติดต่อกันเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าภาวะดังกล่าว
จะหมดไปเมื่อไร เป็ นต้ น กิจการต้ องรั บรู้ ผลขาดทุ นจากการลดมู ลค่ าของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้ อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูง
มากจนเกินไป (ไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ) และราคาขายหักด้ วยต้ นทุน
ในการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่ าํ กว่ าราคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ข้างต้ นอีกต่อไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้

ค่าเสือ่ มราคา
138. กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่วนที่
มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
139. มูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ต้องปั นส่วนเป็ นค่าเสื่อมราคาอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาต้ องสะท้ อนถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
กิจการได้ รับจากการใช้ สินทรั พย์ ค่ าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นแต่ ละงวดต้ องรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่าย ยกเว้ น
ค่าเสื่อมราคาที่ต้องนําไปรวมเป็ นราคาตามบั ญชีของสินทรั พย์ชนิ ดอื่น กิจการต้ องไม่คิ ดค่าเสื่อม
ราคาสําหรับสินทรัพย์ท่มี ีอายุให้ ประโยชน์ไม่จาํ กัด เช่น ที่ดิน เป็ นต้ น
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จานวนที่คิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา
140. กิจการต้ องปั นส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรั พย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์
141. จํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ นจํานวนเงินหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ (เดิมเรียกว่า
ราคาซาก)
142. มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับในปั จจุ บันจากการจําหน่ ายสินทรั พย์
หลั งจากหั ก ต้ น ทุ น ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น จากการจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ น้ั น หากสินทรั พ ย์ น้ั น มี อ ายุ แ ละ
สภาพที่คาดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์
143. กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการ
คาดว่ ามู ลค่ าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์แตกต่ างไปจากที่ได้ ประมาณไว้ อย่ าง
มีสาระสําคัญ กิจการต้ องคํานวณค่าเสื่อมราคาใหม่โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
144. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้ นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้ อมใช้ งาน เช่น เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การคิดค่ าเสื่อมราคาจะ
สิ้นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี หรือเมื่อได้ จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
145. ในการกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
145.1. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์ โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิตที่
คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
145.2. การชํารุ ดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่ างๆ ในการดําเนินงาน เช่ น
จํานวนผลัดในการใช้ และแผนการซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมทั้งการดูแลและบํารุงรักษา
สินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย
145.3. ความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
การผลิต หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งเป็ นผลผลิต
จากสินทรัพย์น้ัน

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
146. กิจการต้ องเลื อกใช้ วิธีการคิ ดค่ าเสื่อมราคาที่สะท้ อนรู ปแบบของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
ที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
147. กิจการต้ องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรั พย์ อย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการพบว่ าลักษณะ
รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีสาระสําคัญ กิจการต้ องเปลี่ยนวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้ อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
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148. วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธเี ส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํ นวนผลผลิต เป็ นต้ น
วิธีเส้ นตรงมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคามีจํานวนคงที่ตลอดอายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์หากมู ลค่ า
คงเหลือของสินทรั พย์น้ั นไม่ เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอด
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีจาํ นวนผลผลิตมีผลทําให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
การคิดค่าเสื่อมราคาต้ องตั้งอยู่บนพื้นฐานของมูลค่าตามบัญชีภายหลังค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่กาํ หนดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่น้ัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
149. กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขาย หากกิจการมีวัตถุประสงค์
ที่จะถือไว้ เพื่ อขายโดยพิ จารณาจากการที่มูลค่าตามบัญชีท่จี ะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มาจากการขาย มิใช่
มาจากการใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
150. เมื่อกิจการจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ให้ กจิ การปฏิบัติดังนี้
150.1. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายถือเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
150.2. วัดมูลค่าสินทรั พย์ท่จี ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ด้ วยจํานวนที่ต่าํ
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและราคาที่คาดว่าจะขายได้ สทุ ธิจากต้ นทุนในการขายและรับรู้ผล
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกหรือในครั้งต่อๆ ไปของสินทรัพย์
ในงบกําไรขาดทุนทันที เพื่อให้ มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับ ราคาที่คาดว่ าจะขายได้ สุทธิจาก
ต้ นทุนในการขาย
150.3. กิจ การต้ องรั บรู้ ผลกํา ไรจากการเพิ่ มขึ้นในภายหลั งของราคาที่คาดว่ าจะขายได้ สุทธิจ าก
ต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
สะสมที่เคยรับรู้ก่อนหน้ านี้
150.4. กิ จ การต้ อ งไม่ บั น ทึ ก ค่ า เสื่ อ มราคา (หรื อ ค่ า ตั ด จํา หน่ า ย) ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ระหว่ า ง
ที่สนิ ทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
150.5. เมื่อกิจการจําหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้ องรับรู้กาํ ไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุ น
เมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี

การตัดรายการ
151. กิจ การต้ อ งตั ดรายการมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของรายการที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์อ อกจากบั ญชี เมื่ อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
151.1. กิจการจําหน่ายสินทรัพย์
151.2. กิจการคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์หรือจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์
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152. ในกรณีท่กี จิ การตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อ
กิจการจําหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้ องรับรู้กาํ ไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ในงบกํา ไรขาดทุ น เมื่อกิจการตัด รายการสิน ทรั พย์น้ั น ออกจากบั ญ ชี โดยผลกํา ไร
(ขาดทุน) ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่ างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี
ได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
153. ในกรณีท่ีกิจการตัดรายการมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของรายการที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ออกจากบั ญ ชี
เมื่อกิจการคาดว่ าจะไม่ ได้ รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์หรื อจากการ
จําหน่ ายสินทรั พย์ กิจการต้ องรั บรู้กาํ ไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี โดยผลกําไร (ขาดทุน)
ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
154. กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ทุกข้ อในงบการเงินสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละประเภท
154.1. เกณฑ์การวั ดมูลค่ าที่ใช้ กาํ หนดมูลค่ าตามบั ญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรั พย์
และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ ามี)
154.2. วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
154.3. อายุการให้ ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
154.4. มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่ าเสื่อมราคาสะสมของสินทรั พย์ และค่าเผื่อ
การลดมูลค่า ณ วันต้ นงวดและสิ้นงวด และรายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่าง
วันต้ นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง
154.4.1. มูลค่าของสินทรัพย์ท่เี พิ่มขึ้น
154.4.2. ค่าเสื่อมราคา
154.4.3. การเปลี่ยนแปลงอื่น
155. กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ทุกรายการในงบการเงินด้ วย
155.1. ข้ อบ่งชี้ว่ารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร
155.2. จํานวนและข้ อจํากัดในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ใี ช้ เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
155.3. จํานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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บทที่ 11
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
156. สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปั ญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร สัมปทาน และฟิ ลม์ภาพยนตร์ เป็ นต้ น
157. สินทรัพย์สามารถระบุได้ กต็ ่อเมื่อ
157.1. สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน
ให้ สิทธิ ให้ เช่ า หรื อแลกเปลี่ ยนได้ อย่ างเอกเทศ หรื อโดยรวมกับสัญญา เป็ นสินทรั พย์หรื อ
หนี้สนิ ที่สามารถระบุได้ โดยไม่คาํ นึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็ นเอกเทศหรือไม่ หรือ
157.2. ได้ ม าจากการทํา สัญ ญาหรื อ สิท ธิท างกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ คํา นึ ง ถึ ง ว่ า สิท ธิเ หล่ า นั้ น จะ
สามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

การรับรูร้ ายการ
158. กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ กต็ ่อเมื่อเข้ าเกณฑ์ทุกข้ อต่อไปนี้
158.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจาก
สินทรัพย์น้ัน
158.2. ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
159. กิจการต้ องประเมินความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์
ไม่ มีตัวตน โดยใช้ ข้อสมมติท่ีสมเหตุสมผลและมีหลั กฐานสนั บสนุ น ข้ อสมมติดังกล่ าวต้ องแสดง
ให้ เ ห็น ถึ งการประมาณที่ดี ท่ีสุด ของฝ่ ายบริ ห ารต่ อ สภาวะทางเศรษฐกิจ ที่เ กิด ขึ้ น ตลอดช่ ว งอายุ
การให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
160. ในบางกรณี กิจการก่อให้ เกิดรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่สามารถ
รับรู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนหรื อสินทรั พย์อ่ ืนได้ ตัวอย่ างของรายจ่ ายที่ต้องรั บรู้
เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการต่อไปนี้
160.1. รายจ่ ายเกี่ยวกับกิ จกรรมก่ อนการดําเนิ นงาน เช่ น ค่ าที่ปรึ กษากฎหมายและค่ าใช้ จ่ ายด้ าน
เลขานุ การ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการให้ เป็ นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิ ดโรงงานหรือธุรกิจ
ใหม่ หรือรายจ่ายสําหรับเริ่มการดําเนินงานใหม่ หรือการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธใี หม่
160.2. รายจ่ายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรต่าง ๆ
160.3. รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
160.4. รายจ่ ายในการย้ ายสถานที่หรื อรายจ่ ายในการจั ดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการย้ ายสถานที่
หรือจัดองค์กรใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วน

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
161. กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยราคาทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก
162. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ประกอบด้ วย
162.1. ราคาซื้อรวมภาษีนาํ เข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้ วยส่วนลดการค้ าต่างๆ และจํานวน
ที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
162.2. ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
ความประสงค์
163. ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรง ประกอบด้ วย
163.1. ต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
163.2. ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
163.3. ต้ นทุนการทดสอบสภาพความพร้ อมใช้ งาน
164. ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้ วย
164.1. ต้ นทุนในการแนะนําสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
164.2. ต้ นทุ นในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่ หรื อกับลู กค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนในการ
ฝึ กอบรมพนักงาน)
164.3. ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการแลกเปลีย่ น
165. กิจ การอาจได้ รั บ รายการสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนจากการแลกเปลี่ ยนกับ รายการสิ น ทรั พ ย์ ท่ีไม่ เ ป็ น
ตัวเงินหรื อแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรั พย์ท่เี ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องวัดมูลค่า
ต้ นทุนของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน เว้ นแต่
กรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลั กฐานสนับสนุ นที่ชัดเจนกว่ า หากไม่สามารถวั ด
มูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือได้ กิจการต้ องบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน
ด้ วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน
166. กิจการต้ องไม่รับรู้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ให้ รับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น เว้ นแต่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
ดังกล่าวเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ
167. ในการประเมินว่ าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ กิจการต้ อง
แยกขั้นตอนการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
167.1. ขั้นตอนการวิจัย
167.2. ขั้นตอนการพัฒนา
การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรู้ความเข้ าใจใหม่ ๆ
ทางด้ านวิทยาศาสตร์หรือทางด้ านเทคนิค
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การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรู้อ่นื มาใช้ ใ นแผนงานหรือ การออกแบบเพื่อ
ผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ นึ กว่าเดิมอย่างเป็ นสําคัญก่อนที่จะเริ่มผลิตหรือใช้ ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าสิ่งนั้น
จะเป็ นวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ
168. หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ
กิจการที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็ นรายจ่ายที่
เกิดในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น
ขั้นตอนการวิจยั
169. กิจการต้ องไม่ รับรู้รายจ่ ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น
170. ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้
170.1. กิจกรรมซึ่งมุ่งที่จะให้ ได้ มาซึ่งความรู้ใหม่
170.2. การค้ นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ าย เพื่อนําผลการวิจัยหรือความรู้อ่ืน
มาประยุกต์หรือปฏิบัติ
170.3. การค้ นหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
170.4. สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลื อกขั้นสุดท้ ายของทางเลื อ กที่เป็ นไปได้
สํา หรั บ นวั ตกรรมหรื อ สิ่ง ที่ดีข้ ึ นกว่ า เดิ ม ไม่ ว่ า สิ่ง นั้ น จะเป็ นวั ตถุ ดิ บ ชิ้ นส่ ว น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ขั้นตอน ระบบ หรือ บริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
171. กิจ การจะรั บ รู้ ร ายจ่ า ยที่เ กิ ด จากการพั ฒ นาหรื อ เกิด ในขั้ น ตอนการพั ฒ นาของโครงการภายใน
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ กต็ ่อเมื่อกิจการสามารถแสดงว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อต่อไปนี้
171.1. มีความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ เสร็จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์หรือขายได้
171.2. กิจการมีความตั้งใจที่จะทําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้ ประโยชน์หรือขาย
171.3. กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ ประโยชน์หรือขาย
171.4. กิจการสามารถแสดงให้ เห็นถึงวิธีท่สี ินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต เหนืออื่นใดกิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหากกิจการนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้ เป็ น
การภายใน กิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
171.5. กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่นได้ เพียง
พอที่จ ะนํา มาใช้ เพื่ อทํา ให้ ก ารพั ฒนาเสร็จสิ้นสมบูร ณ์ และนําสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตน มาใช้
ประโยชน์หรือนํามาขายได้
171.6. กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการพัฒนาได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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172. ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และสามารถแสดงให้ เห็น ว่ า มี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีสิ น ทรั พ ย์ น้ั น จะก่ อ ให้ เ กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็ นขั้นตอนที่ก้าวหน้ ามากกว่า
ขั้นตอนการวิจัย
173. ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนาได้ แก่
173.1. การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจําลองในระหว่างขั้นตอนก่อน
การผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้
173.2. การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้ าที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่
173.3. การออกแบบ การก่อสร้ าง และการดําเนินงานของโรงงานนําร่อง ซึ่งไม่ใช่ขนาดที่จะสามารถ
ทําการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
173.4. การออกแบบ การก่อ สร้ าง และการทดสอบ สําหรั บ ทางเลื อ กที่ได้ คัดเลื อกแล้ ว สํา หรั บ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ ปรับปรุงให้ ดีข้ นึ
174. ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่ ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรั พยากรที่จะทําให้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตน
เสร็จสมบูรณ์ หรือทําให้ กิจการสามารถใช้ หรือได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่ แผนงาน
ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่นที่จําเป็ น และกิจการมีความสามารถ
ที่จะจัดหาทรั พยากรดังกล่ าวได้ อย่างแน่ นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึง ความสามารถในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้ วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะให้ เงินสนับสนุนโครงการจากผู้ให้ กู้
175. ตามปกติ ระบบต้ นทุ นของกิจการจะสามารถวั ดราคาทุ นของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้ องลิขสิทธิ์หรือใบอนุ ญาต
หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
176. กิจการต้ องไม่รับรู้รายการที่กิจการก่อให้ เกิดขึ้นภายใน เช่ น ตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์
รายชื่อลูกค้ า และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแล้ วคล้ ายคลึงกันเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
177. รายจ่ายสําหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้ า และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแล้ ว
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งกิจการก่อให้ เกิดขึ้นภายในเป็ นรายจ่ ายที่ไม่สามารถแยกจากต้ นทุนในการพัฒนา
ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
178. ราคาทุ นของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของรายจ่ ายที่เกิดขึ้น นั บตั้งแต่ วัน ที่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการเป็ นครั้งแรก
179. กิจการต้ องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการไม่มีตัวตนที่ได้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ วกลับมา
เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง
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180. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้ วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงทุกรายการ
ที่จํา เป็ นในการสร้ า งสรรค์ ผลิ ต และจั ดเตรี ยมสิน ทรั พย์เพื่ อให้ สามารถนํา มาใช้ ป ระโยชน์ ตาม
ประสงค์ของผู้บริหาร ตัวอย่างของต้ นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้ แก่
180.1. ต้ นทุนสําหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ ในการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
180.2. ต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
180.3. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย
180.4. ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
181. ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
181.1. รายจ่ ายในการขาย การบริ หาร และค่ าใช้ จ่ายทั่วไปอื่น เว้ นแต่ รายจ่ ายดังกล่ าวเกี่ยวข้ อ ง
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้
181.2. ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น
ก่อนที่สนิ ทรัพย์จะสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามแผนที่วางไว้
181.3. รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพย์มาใช้ ในการดําเนินงาน

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
182. กิจการต้ องวัดมูลค่าภายหลังการรั บรู้รายการ โดยใช้ วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนด้ วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี)
183. ภายหลังจากการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็ นสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการอาจเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
184. ในกรณีท่มี ีข้อบ่งชี้ว่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ที าํ ให้ สิทธิใน
สินทรัพย์ลดลง เป็ นต้ น กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถราคาขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มี
ต้ นทุนสูงมากจนเกินไป (ไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นราคาที่ประเมินโดยผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ) และราคาขาย
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏว่ามี
ข้ อบ่งชี้ข้างต้ นอีกต่อไป กิจการสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้

อายุการให้ประโยชน์
185. กิจการต้ องประเมินอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะกําหนดอายุได้ หรื อไม่ และ
หากสามารถกําหนดได้ อายุการให้ ประโยชน์จะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการผลิตหรือหน่วย
วัดอื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาว่าสินทรั พย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบ
แน่ นอนก็ต่อเมื่อจากการวิ เคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ไม่ พบข้ อจํากัดที่สามารถคาดได้ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่สนิ ทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดสุทธิท่กี จิ การจะได้ รับ
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186. อายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอนมิได้ หมายถึงไม่มีท่สี ้ นิ สุด อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนให้ เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง
ให้ สนิ ทรัพย์มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้ มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการ
ให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการ เพื่อให้ บรรลุถึง
ระดับดังกล่าว แม้ ว่าอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไม่ทราบ
แน่นอน แต่ตามปกติแล้ วต้ องมีวันสิ้นสุด ความไม่แน่นอนอาจเป็ นเหตุให้ กิจการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้ หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็ น
เหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอ้ างเพื่อกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ ส้ัน
กว่าความเป็ นจริงจนไม่สมเหตุสมผล
187. อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะต้ อง
ไม่เกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับระยะเวลาที่กิจการคาด
ว่าจะใช้ ประโยชน์ในสินทรัพย์น้ันๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาที่จาํ กัดแต่สามารถ
ต่ ออายุ ได้ อายุ การให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนนั้ นต้ องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุ ใหม่ เฉพาะ
กรณีท่มี ีหลักฐานสนับสนุนได้ ว่ากิจการไม่มีต้นทุนที่เป็ นสาระสําคัญจากการต่ออายุดังกล่าว

ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
188. กิจการต้ องปั นส่วนจํานวนที่คิดค่าตัดจําหน่ ายของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องเริ่มตัดจําหน่ายสินทรั พย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์น้ัน
พร้ อมที่ให้ ประโยชน์ได้ วิธีการตัดจําหน่ายที่ใช้ ต้องสะท้ อนถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะได้ ใช้ ประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่ สามารถกําหนดรู ปแบบดังกล่ าวได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ กิจการต้ องใช้
วิธเี ส้ นตรงในการตัดจําหน่าย ค่าตัดจําหน่ายในแต่ละงวดต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
189. วิ ธีการตั ดจําหน่ ายที่ใช้ ในการปั นส่วนจํานวนที่คิดค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนตามเกณฑ์
ที่เป็ นระบบตลอดอายุ การให้ ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ น้ั นมี หลายวิ ธี วิ ธี ดั งกล่ าวรวมถึ งวิ ธี เส้ นตรง
วิธียอดคงเหลือลดลง และวิ ธีจาํ นวนผลผลิต กิจการต้ องเลื อกวิ ธีการตัดจําหน่ ายตามรูปแบบที่คาดว่ า
จะได้ รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้ องใช้ วิธีการตัดจําหน่ายนั้นอย่างสมํ่าเสมอ
ในทุกงวด นอกจากว่ารูปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันจะเปลี่ยนแปลงไป
190. สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่นอนให้ กิจการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ท่ีทราบได้ แน่ นอนนั้น ส่วนสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่อายุ การให้ ประโยชน์
ไม่ทราบได้ แน่นอนให้ กจิ การกําหนดอายุการให้ ประโยชน์เท่ากับ 10 ปี

มูลค่าคงเหลือ
191. กิจ การต้ อ งกํา หนดมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนให้ เ ป็ นศู น ย์ เว้ น แต่ จ ะเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
191.1. บุคคลที่สามให้ สญ
ั ญาว่าจะซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์น้ันสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์
191.2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
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191.2.1. มูลค่าคงเหลือสามารถกําหนดได้ โดยอ้ างอิงกับราคาที่ได้ จากตลาดซื้อขายคล่อง
191.2.2. มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีตลาดซื้ อขายคล่ อ งนั้ น จะมี อ ยู่ เ มื่ อ อายุ ก ารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ส้ นิ สุดลง
192. ในกรณีท่กี จิ การต้ องกําหนดมูลค่าคงเหลือตามข้ อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 191 ให้ กิจการประมาณมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โดยใช้ ราคาขายที่มีอยู่ ณ วันที่มีการประมาณสําหรั บการขายสินทรั พย์ท่คี ล้ ายคลึงกันที่อายุการให้
ประโยชน์กาํ ลังจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ประมาณการนั้น

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่าย วิธีการตัดจาหน่ายและมูลค่าคงเหลือ
193. กิจการควรทบทวนวิธีการตัดจําหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะการได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ กิจการต้ องเปลี่ยนวิธีการ
ตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
194. กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหน่ ายของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนอย่าง
สมํ่าเสมอ หากกิจการคาดว่ามูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แตกต่ างไปจากที่ได้ ประมาณไว้ อย่ า งมีสาระสํา คัญ กิจการต้ องคํานวณค่ าตัดจําหน่ า ยใหม่ โดยใช้
วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป

การเลิกใช้และการจาหน่าย
195. กิจการต้ องตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ
195.1. กิจการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ
195.2. กิจการคาดว่ าจะไม่ ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรั พย์น้ันมาใช้
ประโยชน์หรือจําหน่าย
196. กิจการต้ องรั บรู้ผลต่างระหว่ างจํานวนเงินสุทธิท่ไี ด้ รับจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ ามี)
กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็ นกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนทันทีท่เี กิดขึ้น
197. กิจการต้ องตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อไปแม้ จะไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอีก
ต่อไป จนกว่ากิจการจะตัดจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่ าวเต็มจํานวนแล้ วหรือได้ จัดประเภทสินทรัพย์
ดังกล่ าวเป็ นสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับสินทรั พย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายตามย่อหน้ าที่ 149 ถึง 150

การเปิ ดเผยข้อมูล
198. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ในงบการเงินสําหรั บสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
198.1. อายุการให้ ประโยชน์หรืออัตราการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
198.2. วิธกี ารตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
198.3. มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ ามี)

46/89

198.4. การกระทบยอดระหว่ า งมู ลค่า ตามบั ญชี ณ วั น ต้ น งวดกับมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ณ วั น สิ้น งวด
ที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้
198.4.1. จํานวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น
198.4.2. ค่าตัดจําหน่ายที่รับรู้ในระหว่างงวด
199. นอกจากนี้กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ในงบการเงิน
199.1. มูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหน่ ายที่เหลืออยู่สาํ หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละ
รายการที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินของกิจการ
199.2. มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่มีข้อ จํา กัด ในการใช้ และมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นาํ ไปวางเป็ นประกันหนี้สนิ ไว้
199.3. จํานวนเงินที่กจิ การผูกมัดตามสัญญาว่าจะซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
199.4. ข้ อบ่งชี้ว่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร
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บทที่ 12
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
200. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรื ออาคาร หรื อส่วนของอาคาร
(ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง (โดยเจ้ าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้ สัญญาเช่า
การเงิน) เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้ มีไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริหารงานของ
กิจการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
201. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้ เกิดกระแส
เงินสดที่โดยส่วนใหญ่แล้ วเป็ นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของกิจการ
202. ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
202.1. ที่ดินที่กิจการถือครองไว้ เพื่อหวังกําไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่า
ถือครองไว้ เพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
202.2. ที่ดิ น ที่กิ จ การถื อ ครองไว้ โ ดยที่ ปั จ จุ บั น ยั ง มิ ไ ด้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ใ นอนาคต
(ถ้ ากิจการยังมิได้ ระบุว่าจะใช้ ท่ดี ินนั้นเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน หรือเพื่อขายในระยะ
สั้น ตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องกิ จ การ ให้ ถื อ ว่ า ที่ดิ น นั้ น ถื อ ไว้ เ พื่ อ หา
ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)
202.3. อาคารที่กจิ การเป็ นเจ้ าของ (หรืออาคารที่กจิ การครอบครองภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน) และ
ให้ เช่าต่อด้ วยสัญญาเช่าดําเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญา)
202.4. อาคารที่ยังไม่มีผ้ ูเช่ า ซึ่งกิจการถือครองเพื่อให้ เช่าต่อภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า
202.5. อสังหาริ มทรั พย์ท่ีอยู่ ในระหว่ างก่อสร้ างหรื อพั ฒนา เพื่ อใช้ เป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการ
ลงทุนในอนาคต
203. ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
203.1. อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการมีไว้ เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้ างหรือพัฒนาเพื่อขาย ตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการได้ มาเพื่อจะ
จําหน่ายในอนาคตอันใกล้ หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายต่อ
203.2. อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง หรือพัฒนาให้ บุคคลอื่น
203.3. อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการถือครองเพื่อใช้ ภายในกิจการ
ในอนาคต อสังหาริมทรั พย์ท่กี ิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและนํามาใช้ ภายใน
กิจการในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ ประโยชน์โดยพนักงาน (ไม่ว่าพนักงานจะจ่าย
ค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่กต็ าม) และอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานรอการจําหน่าย
203.4. อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
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204. อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าหรือจาก
การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้ าหรือการจัดหาสินค้ า
หรือการให้ บริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือแยก
ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถแยกส่วน
ขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริม ทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ต่อเมื่อสัดส่วนของ
อสังหาริ มทรั พย์ท่ีกิจการถือไว้ เพื่ อใช้ ในการผลิตสินค้ าหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การ หรือเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารงานนั้นไม่มีนัยสําคัญ
205. ในบางกรณี กิจการให้ บริการเสริมอื่นๆ แก่ผ้ ูครอบครองสินทรั พย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสังหาริมทรั พย์น้ันเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนได้ หากบริ การเสริ มนั้นเป็ นส่วนประกอบที่ไม่มี
นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้ าของอาคารสํานักงานจัดให้ มียามรั กษาความ
ปลอดภัยและการบริการบํารุงรักษาให้ แก่ผ้ ูเช่าที่ใช้ อาคารสํานักงานนั้น ในกรณีอ่ นื ๆ ซึ่งการบริการที่ให้
ถือเป็ นส่วนที่มีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการเป็ นเจ้ าของและเป็ นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการ
ต่างๆ ที่ให้ กบั แขกที่เข้ าพักถือเป็ นองค์ประกอบที่มีนัยสําคัญของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรม
ที่บริหารโดยเจ้ าของถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
206. กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรื อ ไม่ กิจ การต้ อ งกํา หนดหลั ก เกณฑ์เ พื่ อ ช่ ว ยในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ได้ อ ย่ า งสมํ่า เสมอ โดยให้
สอดคล้ องกับคํานิยามของอสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และแนวทางที่กาํ หนดไว้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์น้ันทําได้ ยาก

การรับรูร้ ายการ
207. กิจการต้ องรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
207.1. มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
207.2. สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
208. กิจการต้ องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ เวลาที่ต้นทุนเกิดขึ้น ต้ นทุน
ดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทาํ ให้ กิจการได้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมา และ
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อต่อเติม เปลี่ยนแทน (บางส่วน) หรือให้ บริการแก่อสังหาริมทรัพย์
209. หากชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ มาโดยการเปลี่ยนแทนและเป็ นไปตามเงื่อนไขการ
รั บ รู้ รายการ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ต้น ทุ นของการเปลี่ ยนแทนส่ วนของอสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อการลงทุ น
รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น และต้ อง
ตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนด้ วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้น

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
210. กิจการต้ องวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้ นทุน
ในการทํารายการ
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211. ต้ นทุนของอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุนที่ได้ มาโดยการซื้อ ประกอบด้ วย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใดๆ ที่เ กี่ยวกับการจั ดหาสินทรั พ ย์ ตัวอย่างของรายจ่ ายโดยตรงที่เ กี่ยวกับ การจั ดหา
สินทรัพย์ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์
และต้ นทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
212. ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
212.1. ต้ นทุ นก่ อ นการดํา เนิ นงาน (ยกเว้ นรายจ่ า ยที่จําเป็ นเพื่ อทํา ให้ อสังหาริ มทรั พ ย์ น้ั นอยู่ ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)
212.2. ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะมีผ้ ูเข้ าครอบครอง
ในระดับที่วางแผนไว้
212.3. จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่ าแรงงาน หรื อจากทรั พยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ก่อสร้ างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
213. กิจการอาจได้ อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรื อ
สินทรั พย์ซ่ึงประกอบด้ วยสินทรั พย์ท่เี ป็ นตัวเงินและสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน กิจการต้ องวัดมูลค่ า
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน
เว้ นแต่กรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถ
วั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อได้ กิจการต้ องบั นทึกสินทรั พย์ท่ีได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนด้ วย
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
214. กิจการต้ องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้ วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้น ด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ ามี)
215. ภายหลังจากการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นสินทรัพย์ หากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการอาจเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์
ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การโอน
216. การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอ่นื ๆ หรือโอนจากบัญชีอ่นื ๆ มาเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุ นจะทําได้ กต็ ่ อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงการใช้ งานของอสังหาริ มทรั พย์น้ั นโดยมีหลั กฐาน
ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
216.1. เริ่มมีการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทําให้ มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน
216.2. เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีไว้ เพื่อขาย ทําให้ มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนไปเป็ นสินค้ าคงเหลือ
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216.3. สิ้นสุดการใช้ งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทําให้ มีการโอนจากอสังหาริ มทรั พย์ท่มี ี
ไว้ ใช้ งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
216.4. เริ่ มสัญญาเช่ าแบบดํา เนินงานกับกิจการอื่น ทําให้ มีการโอนจากสินค้ าคงเหลือไปเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
217. การโอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานกับสินค้ าคงเหลือจะไม่
ทําให้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาํ ให้ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์
ที่ใช้ ในการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง

การจาหน่าย
218. กิจ การต้ อ งตัดรายการอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกิจการ
จําหน่ายหรือเลิกใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหน่ายอีก
219. ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้ หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ต้ องพิจารณา
จากผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้ รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน และ
ต้ องรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้ หรือจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
220. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
220.1. จํานวนเงินที่ได้ รับรู้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
220.1.1. รายได้ ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
220.1.2. ค่ าใช้ จ่ า ยในการดําเนิ นงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและค่ าบํารุ งรั กษา)
ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าสําหรับงวด
220.1.3. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิด
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ได้ ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าสําหรับงวด
220.1.4. มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ท่ลี ดลงระหว่างงวด (ถ้ ามี)
220.2. ข้ อจํากัดและจํานวนเงินของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีข้อจํากัด หรือการโอนรายได้
และเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายที่มีข้อจํากัด
220.3. ข้ อตกลงที่สาํ คัญในการซื้อ ก่อสร้ าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือในการ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือทําให้ ดีข้ นึ
220.4. วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ งานหรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
220.5. ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันต้ นงวดและสิ้นงวด
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220.6. การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้ นงวดกับ
วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
220.6.1. ส่วนเพิ่ มโดยแสดงแยกกันระหว่ างส่วนเพิ่ มที่เกิดจากการซื้อกับส่วนเพิ่ มที่เกิด
จากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้ าเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์
220.6.2. ค่าเสื่อมราคา
220.6.3. การโอนเข้ าหรื อออกจากรายการสินค้ าคงเหลื อหรื อรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
220.6.4. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
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บทที่ 13
ต้นทุนการกูย้ มื
221. ต้ นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและต้ นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของกิจการ โดยต้ นทุนการกู้ยืม
อาจรวมถึง ดอกเบี้ ยที่เกิดจากการเงิ นเบิ กเกินบั ญชี ธนาคารและจากเงินกู้ ยืมระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับดอกเบี้ยดังกล่าวที่ผ้ ูก้ ูต้องรับภาระ จํานวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกิน
ที่เกี่ยวกับการกู้ ยืม จํานวนที่ตัดบั ญชี ของรายจ่ ายที่เกี่ยวกับการจั ดการกู้ ยืม และผลต่ างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นาํ มาปรับปรุงกับต้ นทุนของดอกเบี้ย
222. ต้ นทุนการกู้ยืมต้ องรับรู้ตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริงหรือวิธีอ่ นื ที่ให้ ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงอย่างมีสาระสําคัญ
223. สินทรั พย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข หมายถึง สินทรั พย์ท่ีจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้ อมเพื่ อ
ให้ สามารถนําสินทรัพย์น้ันมาใช้ ได้ ตามประสงค์หรือนําไปขาย ตัวอย่างของสินทรั พย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
ได้ แก่ โรงงาน โรงผลิตพลั งงาน อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นและสินค้ าที่ต้องใช้ ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้ พร้ อมที่จะขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ท่ไี ม่เข้ าเงื่อนไข เช่น สินค้ าที่ทาํ การผลิต
เป็ นประจํา สินค้ าที่ผลิ ตเป็ นจํานวนมากโดยไม่ มีข้ันตอนการผลิตซํ้าๆ ในช่ วงระยะเวลาสั้น และ
สินทรัพย์ท่อี ยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรือพร้ อมที่จะขายทันทีท่ซี ้ ือ

การรับรูร้ ายการ
224. กิจการต้ องรวมต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ที่เข้ าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน และกิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอื่นเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น
225. ต้ นทุนการกู้ ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสินทรั พย์ท่ีเข้ าเงื่อนไข
จะรวมเป็ นราคาทุ นของสินทรั พย์น้ั นได้ กต็ ่ อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่ อนข้ า งแน่ ว่า ต้ นทุ นการกู้ ยืม
ดังกล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กจิ การในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจํานวน
ต้ นทุนการกู้ยืมได้ อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการกูย้ ืมที่อนุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
226. ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขต้ อง
เป็ นต้ นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
ดั งนั้ น เมื่ อ กิจ การกู้ ยืม เงิ น มาโดยเฉพาะเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ ข้ า เงื่ อ นไข ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์น้ันต้ องเป็ นต้ นทุนที่สามารถระบุได้
227. สําหรับเงินที่ก้ ูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข จํานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่อนุ ญาตให้
รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องเป็ นต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้น้ันหักด้ วย
รายได้ ท่เี กิดจากการนําเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็ นการชั่วคราว
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228. หากกิจ การได้ รั บ เงิ น กู้ ม าล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเกิ ด ขึ้ นของรายจ่ า ยสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ข้ า เงื่ อ นไข
และนําเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ ใช้ ไปลงทุนเป็ นการชั่วคราว จํานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่อนุ ญาตให้ รวมเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันต้ องเท่ากับต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นหักด้ วยรายได้
จากการลงทุนดังกล่าว
229. สําหรับเงินที่ก้ ูมาเพื่ อวัตถุประสงค์ท่วั ไปและได้ นาํ มาใช้ จัดหาสินทรั พย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข จํานวนต้ นทุน
การกู้ยืมที่อนุญาตให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์น้ัน
ด้ วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ ซึ่ งได้ แก่ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของต้ นทุนการ
กู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ ท่คี งค้ างในระหว่ างงวดโดยไม่รวมเงินที่ก้ ูมาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จํานวน
ต้ นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้ องไม่เกินจํานวนต้ นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่
เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
230. กิจการต้ องรวมต้ นทุ นการกู้ ยืมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรั พย์ท่ีเข้ าเงื่อนไขเมื่อเข้ าเกณฑ์
ทุกข้ อดังต่อไปนี้
230.1. รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์น้ันได้ เกิดขึ้น
230.2. ต้ นทุนการกู้ยืมได้ เกิดขึ้น
230.3. สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จาํ เป็ นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้ อยู่ในสภาพพร้ อม
ที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรือพร้ อมที่จะขาย
231. รายจ่ ายเกี่ยวกับสินทรั พย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ ายที่เกิดจากการจ่ ายโดยเงินสด โดยการ
โอนสินทรัพย์ หรือโดยการก่อหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ย รายจ่ายดังกล่าวต้ องหักด้ วยเงินล่วงหน้ า
232. การดําเนินการที่จาํ เป็ นในการเตรียมสินทรั พย์น้ันให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์ หรือ
พร้ อ มที่จะขาย มิได้ ร วมเฉพาะการก่ อสร้ า งเท่า นั้ น แต่ ยังรวมถึงการดํา เนิ นการด้ า นเทคนิ คและ
การบริหารก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้ างด้ วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้ าง

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
233. การรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ต้องหยุ ดพั กในระหว่ างที่การดําเนิ นการพั ฒนา
สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงให้ รวมต้ นทุน
การกู้ยืมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
234. การรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการส่วนใหญ่ท่จี าํ เป็ น
ในการเตรียมสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์ หรือพร้ อมที่จะขาย
ได้ เสร็จสิ้นลง
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235. สําหรับสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขที่สร้ างเสร็จเป็ นบางส่วนและสามารถใช้ งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่น
ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง ให้ หยุดรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ น ราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้ างเสร็จ
หากการดําเนินการส่วนใหญ่ท่จี าํ เป็ นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วนให้ พร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์
หรือพร้ อมที่จะขายของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้นลง

การเปิ ดเผยข้อมูล
236. งบการเงินต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อดังต่อไปนี้
236.1. จํานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
236.2. อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ท่ใี ช้ คาํ นวณต้ นทุนการกู้ยืมที่อนุ ญาตให้ รวมเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์
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บทที่ 14
สัญญาเช่า
237. สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือข้ อตกลงที่ผ้ ูให้ เช่าให้ สิทธิแก่ผ้ ูเช่าในการใช้ สินทรัพย์สาํ หรับช่วงเวลา
ที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน ซึ่งได้ รับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด
238. สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่ าที่ทาํ ให้ เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อ
เกือ บทั้งหมดที่ผ้ ู เ ป็ นเจ้ า ของพึ ง ได้ รั บ จากสิน ทรั พ ย์ ให้ แ ก่ ผ้ ู เช่ า ไม่ ว่ า ในที่สุดการโอนกรรมสิท ธิ์
จะเกิดขึ้นหรือไม่
239. สัญญาเช่าดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าที่มิใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน
240. สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าที่จะบอกเลิกไม่ได้ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใด
ข้ อหนึ่งต่อไปนี้
240.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้ อยมาก
240.2. เมื่อได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
240.3. เมื่อผู้เช่าทําสัญญาเช่าใหม่กบั ผู้ให้ เช่ารายเดิมเพื่อเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ท่เี ทียบเท่า
ของเดิม หรือ
240.4. เมื่อผู้เช่ าต้ องจ่ ายเงินเพิ่ มโดยที่ ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่ าเป็ นที่เชื่ อถือได้ อย่างสมเหตุผลว่ า
สัญญาเช่าจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
241. วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า หมายถึง วันที่ทาํ สัญญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ ตกลงตามเงื่อนไขหลักของ
สัญญาเช่า แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่ง ณ วันนี้
241.1. สัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน
241.2. ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน กิจการต้ องกําหนดจํานวนเงินที่จะต้ องรับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผล
242. วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล หมายถึง วันที่ผ้ ูเช่ าสามารถใช้ สิทธิตามสัญญาเช่ าในสินทรั พย์ท่เี ช่ า ซึ่งคือ
วันรับรู้รายการเริ่มแรกตามสัญญาเช่า (เช่น การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ หรือค่าใช้ จ่าย อันเป็ น
ผลมาจากสัญญาเช่า)
243. อายุ สัญ ญาเช่ า หมายถึ ง ระยะเวลาเช่ าสินทรั พ ย์ท่ีผ้ ู เ ช่ าทําสัญญาที่บอกเลิ กไม่ ได้ ทั้งนี้ ให้ รวมถึ ง
ระยะเวลาที่ผ้ ูเช่ามีสทิ ธิท่จี ะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันออกไปอีก ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินเพิ่ม
อีกหรือไม่ หาก ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่าสามารถเชื่อได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะเลือกใช้ สิทธิ
เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
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244. จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่าย หมายถึง จํานวนเงินที่ผ้ ูเช่าต้ องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า รวมกับรายการ
ดังต่อไปนี้
244.1. ทางด้ านผู้เช่า – จํานวนเงินที่ผ้ ูเช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่าประกันมูลค่าคงเหลือให้ กับ
ผู้ให้ เช่า หรือ
244.2. ทางด้ านผู้ให้ เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ได้ รับประกันจากผู้เช่ าหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ า
หรื อ บุ คคลที่สามที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่ าและมีฐานะการเงินที่สามารถให้ การประกันแก่
ผู้ให้ เช่าได้
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายนี้ไม่รวมถึงค่าเช่ าที่อาจเกิดขึ้น ต้ นทุนการให้ บริ การ และภาษีท่ผี ้ ูให้ เช่ า
จ่ายและเรียกคืนได้ จากผู้เช่า อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า ถ้ าผู้เช่ามีสิทธิท่จี ะเลือกซื้อ
สินทรั พย์ด้วยราคาที่คาดว่ าจะตํ่ากว่ ามู ลค่ายุติธรรมอย่ างเป็ นสาระสําคัญ ณ วันที่สามารถใช้ สิทธิ
เลือกดังกล่ าวและเชื่อได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ าผู้เช่าจะใช้ สิทธิเลือกนั้น ในกรณีน้ ีจาํ นวนเงินขั้นตํ่า
ที่ต้องจ่ ายประกอบด้ วยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายตลอดอายุของสัญญาเช่ าจนถึงวันที่คาดว่ าจะใช้
สิทธิเลือกซื้อและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเมื่อใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์ท่เี ช่าด้ วย
245. มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้กัน
ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้ อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
246. อายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
246.1. ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายราย หรือ
246.2. จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่งผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายราย
คาดว่าจะได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์
247. อายุการให้ ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่เหลื ออยู่ โดยประมาณนั บจากวั น ที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ โดยไม่คาํ นึงถึงอายุสญ
ั ญาเช่า
248. มูลค่าคงเหลือที่ได้ รับการประกัน หมายถึง (ก) ทางด้ านผู้เช่า - ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผ้ ูเช่าหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ารับประกันที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า (จํานวนที่รับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุด
ที่จะต้ องจ่ายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม) และ (ข) ทางด้ านผู้ให้ เช่า - ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผ้ ูเช่าหรือ
บุคคลที่สามรับประกันที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ต้องไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่า
และบุคคลดังกล่าวต้ องมีความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่รับประกันไว้
249. มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่ า ซี่งผู้ให้
เช่าอาจไม่ได้ รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่า ซึ่งได้ รับการประกันจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าเท่านั้น
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250. ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการต่อรองและการทําสัญญาเช่ า
ต้ นทุนดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงต้ นทุนในส่วนของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
251. เงินลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่ า หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายให้ กับผู้ให้ เช่ าตาม
สัญญาเช่าการเงินกับมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันให้ กบั ผู้ให้ เช่า
252. เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่าคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเช่า
253. รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้ หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่ากับเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเช่า
254. อัตราดอกเบี้ยตามนั ยของสัญญาเช่ า หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่ าที่ทาํ ให้ ผลรวม
ของมูลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน มีจาํ นวน
เท่ากับผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าและต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่า
255. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มของผู้เช่ า หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผ้ ูเช่าจะต้ องจ่ ายตามสัญญาเช่ า
ที่คล้ า ยคลึ งกั น หรื อ ถ้ า ไม่ สามารถกํา หนดอั ตรานั้ น ได้ จึ ง ให้ ใ ช้ อัต ราดอกเบี้ ยที่ผ้ ู เ ช่ า จะต้ อ งจ่ า ย
ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่ าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการคํา้ ประกันคล้ ายคลึงกับที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าเพื่อซื้อสินทรัพย์น้ัน
256. ค่าเช่ าที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ส่วนของจํานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ า ซึ่งไม่ได้ กาํ หนดไว้ อย่าง
คงที่ตามระยะเวลาที่ผ่านไป แต่กาํ หนดให้ ข้ นึ อยู่กบั ปัจจัยอื่น เช่น อัตราร้ อยละของยอดขาย ปริมาณ
การใช้ ดัชนีราคาใน อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต

การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
257. กิจการต้ องจั ดประเภทสัญญาเช่ าโดยพิ จารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ู เป็ น
เจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่ าว่ าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้ เช่า ความเสี่ยงดังกล่ าวรวมถึงโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไม่ได้ ใช้ หรือจากวิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวน
ของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจ
รวมถึ ง การคาดการณ์ ว่ า การดํา เนิ น งานจะมี กาํ ไรตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจของ
สินทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ
258. กิ จ การต้ อ งจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น หากสั ญ ญานั้ น โอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ไปให้ แก่ผ้ ูเช่า ไม่ว่าใน
ที่สุ ด การโอนกรรมสิ ท ธิ์จ ะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ และกิ จ การต้ อ งจั ด ประเภทสัญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน หากสัญญานั้ นไม่ได้ โอนความเสี่ยงหรื อผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผ้ ูเป็ น
เจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ไปให้ แก่ผ้ ูเช่า
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259. กิจการต้ องจั ดประเภทสัญญาเช่ าที่บอกเลิ กไม่ ได้ เป็ นสัญญาเช่ าการเงิน หากสัญญานั้ นทําให้ เกิด
สถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งสถานการณ์
259.1. สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้น สุดระยะเวลาของสัญญาเช่า
เช่น สัญญาเช่าซื้อซึ่งเมื่อผู้เช่าซื้อชําระเงินครบตามข้ อกําหนดของสัญญา ผู้ให้ เช่าซื้อจะโอน
กรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ูเช่าซื้อ
259.2. ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะตํ่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมมาก ณ วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใช้ เช่น สิทธิเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ท่เี ช่าที่มีราคา
ประมาณไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ ถือได้ ว่าเป็ นราคา
ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมมาก
259.3. ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของสัญ ญาเช่ า ระยะเวลาของสัญ ญาเช่ า ครอบคลุ ม อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น เช่น ระยะเวลา
ของสัญญาเช่าครอบคลุมระยะเวลาประมาณอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของอายุการให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน
259.4. ณ วั นเริ่ มต้ นของสัญญาเช่ า มู ลค่ าปั จจุ บันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายมีจาํ นวนเท่ากับ
หรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า เช่น มูลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ดังกล่าวมีจาํ นวนประมาณอย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
260. สถานการณ์ในย่อหน้ าก่อน ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่ าให้ เป็ นสัญญาเช่ าการเงิน
ถ้ าเป็ นที่แน่ ชัดว่ ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้ เห็นว่ ามิได้ มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ู เป็ น
เจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่า สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่ าได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท่เี ช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งมีจาํ นวน
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ไม่กาํ หนดแน่นอน
(ค่ าเช่ าที่อาจเกิดขึ้น) อันเป็ นผลให้ ผ้ ู เช่ ามิได้ รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ู เป็ นเจ้ าของพึ ง
ได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่า
261. การจัดประเภทสัญญาเช่าต้ องทํา ณ วันเริ่มต้ นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและผู้ให้ เช่า
ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่า (ที่ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) ในลักษณะที่ทาํ ให้ การจัดประเภท
สัญญาเช่ าแตกต่างไปจากเดิม และหากเงื่อนไขที่เปลี่ ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่ วันเริ่ มต้ นของ
สั ญ ญาเช่ า ข้ อ ตกลงที่ มี การแก้ ไขถื อเป็ นข้ อ ตกลงใหม่ ตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า อย่ า งไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี ช่า) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น
ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ทาํ ให้ ต้องมีการจัดประเภทสัญญาเช่าใหม่ตามวัตถุประสงค์ทางการบัญชี
262. การเช่ า ที่ ดิ น และอาคารตามสั ญ ญาเช่ า ต้ อ งจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น หรื อ สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเช่ าสําหรับสินทรั พย์อ่ืน อย่างไรก็ตาม ที่ดิน
มีลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จาํ กัด หากคาดว่าจะไม่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปให้ ผ้ ูเช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะไม่ได้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทน
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ของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่ าที่ดินจะถือเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน ดังนั้ น จํานวนเงินที่จ่ายเมื่อเข้ าทําสัญญาเช่ าหรื อการได้ สิทธิการเช่ าซึ่ งเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงาน จึงถือเป็ นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ า ซึ่งต้ องตัดจําหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าตามรูปแบบ
ของประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
263. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า องค์ประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเช่ า
จะพิ จารณาแยกจากกัน ถ้ ากรรมสิทธิ์ขององค์ประกอบทั้งสองจะต้ องโอนไปให้ ผ้ ู เช่ าเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ไม่ว่าจะได้ มีการทําเป็ นสัญญาเดียว
หรื อ แยกเป็ นสองสั ญ ญา เว้ นแต่ จ ะมี ลั ก ษณะอื่ น ที่ แ น่ ชั ด แสดงถึ ง การมิ ไ ด้ โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่ า โดยปกติท่ดี ินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จํากัด และหากคาดว่ าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปให้ ผ้ ู เช่ า
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ที่ดินนั้นจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
264. ในกรณีท่จี าํ เป็ นต้ องจัดประเภทและพิจารณาการเช่าที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้ อนที่จ่ายให้ ณ วันเริ่มต้ น) จะปั นส่วนให้ กับที่ดินและอาคาร
ตามสัดส่วนของมู ลค่ ายุ ติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่ า
ถ้ า จํา นวนเงิ นขั้ นตํ่าที่ต้อ งจ่ า ยไม่ สามารถนํา มาปั นส่ วนตามวิ ธีสัดส่ว นดั งกล่ าวได้ อย่ า งน่ าเชื่ อ ถื อ
สัญญาเช่าทั้งหมดนั้นต้ องถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เว้ นแต่จะเป็ นที่แน่ชัดว่าส่วนของที่ดินและอาคาร
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่าทั้งหมดให้ ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
265. เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่ า หากจํานวนเงินที่เป็ นส่วนของที่ดินที่ต้องรั บรู้ตาม
ย่อหน้ าก่อนมีจาํ นวนไม่เป็ นสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่ าอาจถือเป็ นสินทรั พย์หน่ วย
เดียวกันและจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน ในกรณีเช่นนี้ อายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเป็ นอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ท้งั หมดที่เช่า

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริ่มแรก
266. ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้ องรับรู้สญ
ั ญาเช่าการเงินเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน ของผู้เช่ าด้ วยจํานวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่เี ช่ า หรือมูลค่าปั จจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายแล้ วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า อัตรา
คิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ าย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหากสามารถกําหนดได้ ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยได้ ให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าเป็ นอัตราคิดลด ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก
ของผู้เช่าต้ องรวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์ท่รี ับรู้
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267. ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและ
การทําสัญญาเช่า ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าเพื่อให้ ได้ สัญญาเช่าการเงิน
ต้ องรวมเป็ นส่วนหนึ่งของจํานวนที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านั้น

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
268. จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายต้ องนํามาแยกเป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนําไปลดหนี้สินที่ยัง
ไม่ได้ ชาํ ระ ค่าใช้ จ่ายทางการเงินต้ องปันส่วนให้ กับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทําให้ อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรั บยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้นบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
269. ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินให้ กบั งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเพื่อความสะดวกในการคํานวณ
270. สัญญาเช่ าการเงินทําให้ เกิดค่าเสื่อมราคาสําหรั บสินทรั พย์เสื่อมสภาพ และค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
สําหรั บงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อ มราคาสําหรั บสินทรั พย์เสื่อมสภาพที่เช่ าต้ อง
สอดคล้ องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่งกิจการเป็ นเจ้ าของ และค่าเสื่อม
ราคาที่รับรู้ต้องคํานวณตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานการเงิน หากไม่มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้ องตัดค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ให้ หมดภายในอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้ ประโยชน์แล้ วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
271. ผู้เช่ าต้ องปั นส่วนมูลค่ าเสื่อมสภาพของสินทรั พย์ท่เี ช่ าให้ กับงวดบัญชีแต่ ละงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดว่าจะใช้ สินทรัพย์น้ั น การปั นส่วนต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสอดคล้ องกับนโยบาย
การคิดค่ าเสื่อมราคาสําหรั บสินทรั พย์เสื่อมสภาพที่ผ้ ู เช่ าเป็ นเจ้ าของ หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่สินทรัพย์น้ันจะเป็ นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้
งานได้ จะเท่ากับอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็ นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่ า ผู้เช่าต้ องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้ หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่ าหรื อ
ภายในอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
272. ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้
272.1. มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
272.2. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นกับ
มูลค่าปั จจุ บันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นและมูลค่าปั จจุ บันของจํานวน
เงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
272.2.1. ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
272.2.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
272.2.3. ระยะเวลาที่เกินห้ าปี
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272.3. ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับงวด
272.4. จํานวนเงินขั้นตํ่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากการให้ เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
273. นอกจากนี้ ผู้ เ ช่ า ที่มี สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เรื่องอื่น เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นต้ น

สัญญาเช่าดาเนินงาน
274. ผู้เช่าต้ องรั บรู้จาํ นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้ นทุนในการให้ บริการ เช่น
ค่าประกันภัยและค่าบํารุงรักษา) เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมี
เกณฑ์อ่นื ที่เป็ นระบบ ซึ่งแสดงถึงประโยชน์ท่ผี ้ ูเช่าได้ รับในช่วงเวลา
275. ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานดังต่อไปนี้
275.1. จํานวนเงินขั้ นตํ่า ที่ต้อ งจ่ า ยในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่บ อกเลิ กไม่ ได้
สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
275.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
275.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
275.1.3. ระยะเวลาที่เกินห้ าปี
275.2. จํานวนเงินขั้นตํ่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
275.3. จํานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าและจํานวนเงินที่จะได้ รับตามสัญญาให้ เช่ าช่ วงที่รับรู้
สําหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่าย ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และจํานวนเงินที่จะ
ได้ รับจากสัญญาให้ เช่าช่วง

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริ่มแรก
276. ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินเป็ นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยจํานวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
277. ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้ เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูเช่า ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรั พย์ท่จี ะทําให้ ผ้ ูให้ เช่ าได้ รับ
เงินต้ นพร้ อมกับรายได้ ทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผู้ให้ เช่าสําหรับการลงทุนและบริการที่ให้
278. ผู้ให้ เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ต้ นทุนทางตรง
ส่วนเพิ่มจากการต่อรองและจัดทําสัญญาเช่า ต้ นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนทั่วไป เช่น ต้ นทุนที่เกิด
ขึ้นกับฝ่ ายขายและการตลาด สําหรั บสัญญาเช่ าการเงินนอกเหนือจากสัญญาเช่ าของผู้ให้ เช่ าที่เป็ น
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ผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
และจะเป็ นส่วนหักจากกําไรในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตรา
ที่กาํ หนดขึ้นโดยได้ คาํ นึงถึงต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้น จึง
ไม่มีความจําเป็ นต้ องรวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิต
หรือผู้แทนจําหน่าย ไม่รวมอยู่ในคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นี้ และไม่รวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าจึงต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาํ ไรจากการขายใน
วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
279. การรับรู้รายได้ ทางการเงินต้ องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผู้ให้ เช่า ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
280. ผู้ให้ เช่ าต้ องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันที่ใช้ ในการคํานวณเงินลงทุน
ขั้นต้ นตามสัญญาเช่าอย่างสมํ่า เสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันมีจาํ นวน
ลดลง ผู้ให้ เช่าต้ องทบทวนการปันส่วนรายได้ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และต้ องรับรู้การลดลงของจํานวน
ที่ต้งั ค้ างรับไว้ ในงบกําไรขาดทุนทันที
281. สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน ซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ไม่หมุนเวี ยนที่ถือไว้ เพื่อขาย ต้ อง
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายตามย่อหน้ าที่ 149 ถึง 150
282. ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายต้ องรั บรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวดตามนโยบาย
การบัญชีท่กี ิจการใช้ สาํ หรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ เป็ นอัตราที่ต่าํ เกินจริ ง กําไร
จากการขายต้ องกําหนดขึ้นโดยสมมติให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก (เช่ น
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทําสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้ น) ต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการรับรู้
กําไรจากการขาย
283. ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ ายมักให้ ทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้อหรื อเช่ าสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงินของ
สินทรัพย์ท่ที าํ โดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายทําให้ เกิดรายได้ สองประเภทดังต่อไปนี้
283.1. กําไรหรื อขาดทุนที่เทียบเท่ากับกําไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรั พย์
ที่ให้ เช่าด้ วยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะต้ องคํานึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้ าด้ วย
283.2. รายได้ ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
284. ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายจะบันทึกรายได้ จากการขายด้ วย
มูลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ หรื อ มู ลค่ า ปั จจุ บั น ของจํา นวนเงิ น ขั้น ตํ่า ที่ผ้ ู เ ช่ า ต้ อ งจ่ า ยให้ ผ้ ู ให้ เ ช่ า
คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดแล้ วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า และจะบันทึกต้ นทุนขายด้ วยต้ นทุน
ของสินทรั พย์ท่ใี ห้ เช่ าหรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ี
ให้ เช่า) หักด้ วยมูลค่าปั จจุ บันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้ จาก
การขายกับต้ นทุนขายถือเป็ นกําไรจากการขาย ซึ่งต้ องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีท่กี ิจการใช้ สาํ หรั บ
การขายเสร็จเด็ดขาด
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285. ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้
285.1. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้ นทั้งสิ้น
ตามสั ญ ญาเช่ า กั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจํา นวนเงิ น ขั้ น ตํ่า ที่ ลู ก หนี้ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า
นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้ น
ตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าสําหรับ
ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
285.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
285.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
285.1.3. ระยะเวลาที่เกินกว่าห้ าปี
285.2. รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
285.3. มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน ซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้ เช่า
285.4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้
285.5. ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็ นรายได้ สาํ หรับงวด
285.6. คําอธิบายโดยทั่วไปของข้ อตกลงที่สาํ คัญตามสัญญาเช่าของผู้ให้ เช่า

สัญญาเช่าดาเนินงาน
286. ผู้ให้ เช่าต้ องแสดงสินทรั พย์ท่อี ยู่ภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ
ของสินทรัพย์
287. ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้รายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจาก
ว่าจะมีเกณฑ์อ่นื ที่เป็ นระบบ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการได้ รับประโยชน์ท่ลี ดลงจากสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่า
288. ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุน (ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้ รับรายได้ ค่าเช่ าเป็ น
ค่าใช้ จ่ายสําหรับงวด และรับรู้รายได้ ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้ บริการ เช่น การประกันภัยและ
การบํารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ ว่าการรับเงิ นจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบอย่างอื่นที่ดีกว่า ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการได้ รับประโยชน์
ที่ลดลงจากสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่า
289. ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่าที่เกิดขึ้นในการต่อรอง หรือการทําสัญญาเช่าดําเนินงาน จะรวม
เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่เี ช่า และจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้ จากสัญญาเช่า
290. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าต้ องบันทึกโดยใช้ เกณฑ์ท่สี อดคล้ องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคา
ตามปกติของสินทรั พย์ท่ีคล้ ายคลึ งของผู้ ให้ เช่ า และค่าเสื่อมราคาต้ องคํานวณตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
291. ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้แทนจําหน่ ายเมื่อได้ มีการทําสัญญาเช่ าดําเนินงานต้ องไม่ รับรู้เป็ นกําไร
จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็ นการขาย
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292. ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานดังต่อไปนี้
292.1. จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ โดย
แสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
292.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
292.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
292.1.3. ระยะเวลาที่เกินห้ าปี
292.2. ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็ นรายได้
292.3. คําอธิบายโดยทั่วไปของข้ อตกลงที่สาํ คัญตามสัญญาเช่าสําหรับผู้ให้ เช่า
293. นอกจากนี้ ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับจํานวนของสินทรั พย์ท่ใี ห้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน ซึ่งผู้ให้ เช่ า
บันทึกเป็ นสินทรัพย์ เช่น ข้ อกําหนดเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การขายและเช่ากลับคืน
294. การขายและเช่ากลับคืน คือ การที่ผ้ ูขายขายสินทรัพย์แล้ วและผู้ขายทําสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันกลับ
คืนมา จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้ มีการ
ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา
เช่าที่เกี่ยวข้ อง
295. หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้ เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้ องไม่รับรู้เป็ นกําไรของผู้ขายที่เป็ นผู้เช่าโดยทันที แต่ต้องบันทึกรับรู้เป็ น
รายการรอตัดบัญชี และตัดจําหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
296. หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่ าวเป็ นวิธีท่ผี ้ ูให้ เช่าจัดหาเงินทุนให้ กับ
ผู้เช่าโดยใช้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน ด้ วยเหตุน้ ี จึงไม่เหมาะสมที่จะถือว่าสิ่งตอบแทนจากการขาย
ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็ นรายได้ แต่ต้องบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและ
ตัดจําหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
297. ในกรณีท่กี ารขายและเช่ากลับคืนก่อให้ เกิดสัญญาเช่าดําเนินงาน
297.1. หากราคาขายมีจาํ นวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ ชัด ผู้ขายต้ องรับรู้ผลกําไร
หรือผลขาดทุนจากการขายทันที
297.2. หากราคาขายมีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้ องรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากการขายทันที
เว้ นแต่ผ้ ูขายจะได้ รับชดเชยขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจ่ ายค่าเช่าในอนาคตที่ต่าํ กว่ าราคาตลาด
ในกรณีน้ ี ผู้ ขายต้ องบันทึกขาดทุ นจากการขายเป็ นรายการรอการตัดบั ญชี และตัดจําหน่ าย
ตามสัดส่วนของจํานวนค่าเช่ าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่ผ้ ูขายที่เป็ นผู้เช่ าคาดว่าจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่เี ช่า
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297.3. หากราคาขายมีจาํ นวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้ องรับรู้จาํ นวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ น
รายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ ประโยชน์สนิ ทรัพย์ท่เี ช่า
298. หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน และจํานวนที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และราคาขาย
กําหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่ าวเป็ นรายการขายตามปกติท่กี ิจการสามารถรับรู้กาํ ไร
หรือขาดทุนทันที
299. สําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมเป็ นผลขาดทุนทันที
สําหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว
300. ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
ในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่ธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเช่ากลับคืน
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บทที่ 15
ภาษีเงินได้
301. กิจการต้ องรั บรู้ ภาษี เงินได้ ท่ตี ้ องชําระให้ แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นค่ าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
โดยใช้ วิธภี าษีเงินได้ ค้างจ่าย ซึ่งแสดงภาระภาษีเงินได้ ท่กี ิจการค้ างชําระสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
รับรู้เป็ นหนี้สนิ
302. อย่ า งไรก็ตาม หากกิจ การประสงค์จะเลือกรั บรู้ ค่าใช้ จ่ ายภาษี เงินได้ หรื อรายได้ ภาษี เงิน ได้ และ
สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีโดยใช้ วิธีหนี้สิ นตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance
Sheet Liability Method) ให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย (TFRSs) อย่างสมํ่าเสมอ

67/89

บทที่ 16
ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
303. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินหรือภาระผูกพันในปั จจุ บันที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะ
เวลาหรือจํานวนที่ต้องจ่ายชําระ
304. หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
304.1. ภาระผู กพั น ที่อ าจมี อ ยู่ อันเนื่ องมาจากเหตุก ารณ์ ในอดีต แต่ การจะทราบว่ า ภาระผูกพั น
ดั ง กล่ า วมี อ ยู่ ห รื อ ไม่ น้ั น ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยั น จากเหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งน้ อยหนึ่ ง เหตุ การณ์
ในอนาคต ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้ องไม่
อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
304.2. ภาระผูกพั นในปั จจุ บัน ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรั บรู้เป็ นหนี้สินได้
เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
304.2.1. ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ี กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน หรือ
304.2.2. จํานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
305. กิจการต้ องไม่รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แต่ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดของภาระผูกพั นที่มีอยู่ในปั จจุ บัน
รวมทั้งมูลค่าผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
306. ประมาณการหนี้สนิ จะต้ องรับรู้กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
306.1. กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุ บัน ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็ น
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
306.2. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะสูญ เสียทรั พยากรที่มีป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจต่ อ
กิจการเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
306.3. สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ
307. ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพั นที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดทุกข้ อต่อไปนี้
307.1. กิจการแสดงออกให้ ฝ่ายอื่นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติใน
อดีตจนถือเป็ นแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรือโดยคําแถลงการณ์ในปั จจุ บันที่มี
ความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ
307.2. การกระทําตามย่อหน้ า 307.1. ของกิจการสร้ างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้ กับฝ่ าย
อื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
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308. ภาระผูกพันจากการอนุ มาน หมายถึง ภาระผูกพั นที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดทุกข้ อต่อไปนี้
308.1. กิจการแสดงออกให้ ฝ่ายอื่นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติใน
อดีตจนถือเป็ นแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรือโดยคําแถลงการณ์ในปั จจุ บันที่มี
ความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ
308.2. การกระทําตามย่อหน้ า 308.1. ของกิจการสร้ างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้ กับฝ่ าย
อื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
309. กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สนิ สําหรับภาระผูกพันในปั จจุ บันที่พิจารณาว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การ
รับรู้แล้ วเห็นว่าน่าจะมีอยู่มากกว่ าไม่น่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากภาระผูกพั น
ดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ และกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สําหรั บภาระผู กพั นที่พิจารณาแล้ วเห็นว่ าไม่น่าจะมีอยู่ มากกว่ าน่ าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน เว้ นแต่กรณีท่พี ิจารณาแล้ วเห็นว่าความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันนั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้
310. เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลทําให้ ภาระผู กพั นในปั จจุ บันเกิดขึ้น เรี ยกว่ าเหตุการณ์ท่ีก่อให้ เกิดภาระ
ผู ก พั น เหตุก ารณ์ ในอดีตจะถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิดภาระผู ก พั น ได้ ก ต็ ่ อ เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ น้ั น
เป็ นเหตุให้ กิจการต้ องจ่ายชําระภาระผูกพั นโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าว
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
310.1. เมื่อการจ่ายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ
310.2. เป็ นภาระผูกพันจากการอนุ มาน เมื่อเหตุการณ์ซ่ึงอาจเป็ นการกระทําของกิจการได้ สร้ าง
ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริ งกับฝ่ ายอื่นๆ ว่ ากิจการจะรั บ ผิดชอบต่อภาระผูกพั น
ที่เกิดขึ้น
311. หนี้ สินที่กิจการสามารถรั บรู้ ได้ ต้องไม่ เป็ นแต่ เพี ยงภาระผู กพั นในปั จจุ บันเท่านั้ น แต่ ต้องมีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจเพื่ อจ่ ายชําระภาระ
ผูก พั น ดังกล่ า ว ตามวั ตถุ ป ระสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ หมายถึง การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณ์อันจะมีความเป็ นไปได้ กต็ ่อเมื่อเหตุการณ์
นั้นมีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
เมื่อไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ภี าระผูกพันในปั จจุ บันจะมีอยู่ กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ยกเว้ นความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันนั้นจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็ นได้

การวัดมูลค่า
ประมาณการทีด่ ีทสี่ ุด
312. กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สนิ ด้ วยจํานวนประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระ
ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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313. ประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปั จจุ บัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล
ที่กิ จการจะจ่ ายเพื่ อชําระภาระผู กพั นหรื อโอนภาระผู กพั นให้ กั บบุ คคลที่สาม ณ วั นสิ้ นรอบระยะ
เวลารายงาน ตามปกติ ภาระผู กพั นอาจมี จํานวนสู งเกิ นกว่ าที่กิจการจะจ่ ายชําระหรื อโอน ณ วั นสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ประมาณการของจํานวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจ่ายเพื่อชําระหรื อ
โอนภาระผู กพั นถือเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่ ายที่ต้องนําไปจ่ ายชําระภาระผูกพั นในปั จจุ บัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
314. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ กํา หนดให้ รั บรู้ ผลประโยชน์ ของพนั กงานที่เ ป็ นไปตาม
หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 306 ด้ วยจํานวนประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่าย
ชําระภาระผูกพันในปั จจุ บัน ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามหากกิจการประสงค์จะ
รั บรู้ประมาณการหนี้ สินสําหรั บผลประโยชน์ ของพนั กงานตามแนวทางที่กาํ หนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ให้ กิจการปฏิบัติตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินนั้นอย่างสมํ่าเสมอ

การเปิ ดเผยข้อมูล
315. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาํ หรับประมาณการหนี้สนิ แต่ละประเภท
315.1. จํานวนประมาณการหนี้สนิ ณ วันต้ นงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
315.2. จํานวนประมาณการหนี้ สินที่รับ รู้ เพิ่ มเติมในระหว่ า งงวด ซึ่ งรวมถึงจํา นวนที่เ พิ่ มขึ้น ของ
ประมาณการหนี้สนิ ที่มีอยู่
315.3. จํานวนที่ตัดออกจากบั ญชีประมาณการหนี้สินในระหว่ างงวด (เช่ น รายจ่ ายที่เกิดขึ้นและ
นําไปลดประมาณการหนี้สนิ )
315.4. จํานวนประมาณการหนี้สนิ ที่ไม่ได้ ใช้ ท่ตี ้ องกลับบัญชีในระหว่างงวด
316. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาํ หรับประมาณการหนี้สนิ แต่ละประเภท
316.1. คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลั กษณะของภาระผู กพั น และจั งหวะเวลาที่กิจการคาดว่ าจะ
สูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
316.2. สิ่ ง ที่ ช้ ี บอกความไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ จํ า นวนหรื อ จั ง หวะเวลาของการสู ญ เสี ย ประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ สมมติ ท่ี ส ํา คั ญ ที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
เมื่อกิจการจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เพียงพอ
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บทที่ 17
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
317. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับ วั น ที่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น ไม่ ว่ า เหตุ ก ารณ์ น้ั น จะเป็ นไปในทางดีห รื อ ไม่ ดี
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ก) เหตุการณ์ท่เี ป็ นหลักฐานยืนยันว่ าสถานการณ์ได้ มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง)
ข) เหตุ ก ารณ์ ท่ีช้ ี ให้ เ ห็น ว่ า สถานการณ์ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง รอบระยะเวลารายงาน (เหตุก ารณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง)
318. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นจนถึงวันที่อนุ มัติ
ให้ อ อกงบการเงิน แม้ ว่า เหตุก ารณ์ เหล่ า นั้น เกิดขึ้น ภายหลั งการประกาศผลกํา ไรหรื อข้ อมูลทาง
การเงินอื่นให้ สาธารณชนทราบ

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้ งปรับปรุง
319. กิจการต้ องปรั บปรุงจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินเพื่ อสะท้ อนให้ เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานที่ต้องปรั บปรุง เช่น คําพิ พากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งยืนยันว่ า
กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องปรับปรุงจํานวนประมาณการ
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ คดี ความในศาลที่ รั บ รู้ ไว้ ก่ อ นหน้ านี้ การล้ มละลายของลู ก หนี้ ที่ เ กิ ดขึ้ นภายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็ นการยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหนี้การค้ าได้ เกิดขึ้นแล้ ว ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน และกิจการต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้ านั้น การกําหนดภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานสําหรั บจํานวนส่วนแบ่ งกําไรหรื อการจ่ ายโบนัส หากกิจการมีภาระผูกพั นตาม
กฎหมายในปั จจุ บัน หรื อภาระผูกพันจากการอนุ มาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่จะต้ องจ่ ายส่วน
แบ่งกําไรหรือโบนัสนั้น ซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้ งปรับปรุง
320. กิจการต้ องไม่ปรับปรุงจํานวนที่รับรู้ในงบการเงินเพื่อสะท้ อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไม่ต้องปรั บปรุง เช่น การลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนระหว่ างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ
วันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน โดยปกติ การลดลงของมูลค่าตลาดจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะ
ของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในงวดถัดไป
หากกิจการประกาศจ่ายเงินปั นผลให้ กับเจ้ าของภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องไม่รับรู้เงิน
ปั นผลดังกล่ าวเป็ นหนี้ สิน ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ ามีการประกาศจ่ ายเงินปั นผลหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้ รับอนุ มัติให้ ออกงบการเงินเงินปันผลดังกล่าวต้ องไม่รับรู้เป็ นหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวไม่ เป็ นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปั น
ผลดังกล่าวต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูล
321. กิจการต้ องเปิ ดเผยวันที่ได้ รับการอนุ มัติให้ ออกงบการเงิน และผู้ให้ การอนุ มัติงบการเงิน หากผู้เป็ น
เจ้ าของกิจการหรือบุคคลอื่นมีอาํ นาจแก้ ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้ มีการออกงบการเงินแล้ ว กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
322. เมื่อเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระสําคัญ จะทําให้ การไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ทุกข้ อต่อไปนี้สาํ หรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละประเภทที่เป็ น
สาระสําคัญ
322.1. ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว
322.2. ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรื อคําอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลกระทบ
ดังกล่าวได้
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บทที่ 18
รายได้
323. รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ในรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ไม่ ร วมถึ งเงิ น ทุ น ที่ได้ รั บ จากผู้ มีส่ ว นร่ ว มในส่ ว นของเจ้ า ของและรายการกํา ไร ซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
324. รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ที่กิจการได้ รับ
หรือค้ างรั บซึ่งทําให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินที่กิจการเรี ยกเก็บแทนบุ คคลที่สาม
เช่ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จึ ง ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ข องกิจ การ เนื่ อ งจากถื อ เป็ นกระแสรั บ ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ไม่ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของของกิจการเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินที่ตัวแทน
เรียกเก็บแทนตัวการ ซึ่งถือเป็ นกระแสรับขั้นต้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่ไม่ทาํ ให้ ส่วนของ
เจ้ าของเพิ่มขึ้น จึงไม่ถือเป็ นรายได้ เว้ นแต่จาํ นวนที่เรียกเก็บนั้นเป็ นค่านายหน้ า

การวัดมูลค่าของรายได้
325. กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับ
326. กิจการต้ องกําหนดจํานวนรายได้ ตามที่กิจการตกลงกับผู้ซ้ ือหรื อผู้ใช้ สินทรัพย์ ซึ่งจํานวนรายได้ ดังกล่าว
เป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รั บหรื อค้ างรั บสุ ทธิ จากจํานวนส่ วนลดการค้ าและส่ วนลด
ตามปริมาณซื้อที่กจิ การกําหนด
327. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การที่มีลักษณะและมู ลค่ าใกล้ เคียงกัน กิจการต้ องไม่ถือว่ าการ
แลกเปลี่ ยนนั้ นก่อให้ เกิดรายได้ เมื่อกิจการแลกเปลี่ ยนสินค้ าหรื อบริ การที่มีลักษณะไม่ เหมือนกัน
กิจการต้ องถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายได้ ดังกล่าวโดยใช้ มูลค่า
ยุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ ปรั บปรุงด้ วยจํานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการ
โอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริการที่ได้ รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าของรายได้ โดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่นําไปแลกปรั บปรุ งด้ วย
จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน

การขายสินค้า
328. กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
328.1. กิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือแล้ ว
328.2. กิจการไม่เกี่ยวข้ องในการบริหารสินค้ าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้ าของพึงกระทํา หรือไม่ได้
ควบคุมสินค้ าที่ขายไปแล้ วทั้งทางตรงและทางอ้ อม
328.3. กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
328.4. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้ัน
328.5. กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้ นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรายการบัญชีน้ัน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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329. กิจการต้ องคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้ อมของรายการบัญชีในการพิ จารณาว่ าเมื่อใดกิจการได้ โอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือ โดยทั่วไปการโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของเกิดขึ้ นเมื่อ กิจ การโอนกรรมสิทธิ์หรื อ โอนการ
ครอบครองสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือ กรณีน้ ีมักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้ าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
หรือโอนการครอบครองสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ
330. กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า ดังนั้น
รายการบั ญชี ท่ีเกิดขึ้นไม่ ถือว่ าเป็ นการขาย กิจการอาจคงไว้ ซ่ึ งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของได้ ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น
330.1. เมื่อกิจการยังมีภาระผู กพั นต่อผลงานที่ไม่ เป็ นที่พอใจของผู้ซ้ ื อ ซึ่งกิจการต้ องรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
330.2. เมื่อรายได้ จากการขายสินค้ าของกิจการขึ้นอยู่กบั รายได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือได้ รับจากการขายสินค้ านั้น
330.3. เมื่ อ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ไปมี เ งื่ อ นไขในการติ ด ตั้ ง และการติ ด ตั้ ง นั้ น เป็ นส่ ว นสํา คั ญ ของสั ญ ญา
ซึ่งกิจการยังมิได้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ
330.4. เมื่ อผู้ ซ้ ื อมี สิทธิท่ีจ ะบอกเลิ ก การซื้ อตามเงื่ อ นไขในสัญ ญาซื้ อขาย และกิจการไม่สามารถ
ประมาณความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูซ้ ือจะคืนสินค้ านั้นได้
331. กิจการต้ องรับรู้รายได้ หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า ดังนั้น
รายการบั ญชี ท่ีเกิ ดขึ้ นถื อว่ าเป็ นการขาย ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสิ นค้ าไว้ เพี ยงเพื่ อ
ประโยชน์ในการเรี ยกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกล่ าว รายการบั ญชีน้ั นถือเป็ นการขายและ
กิจการต้ องรั บรู้เป็ นรายได้ หากกิจการได้ โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ น
เจ้ าของสินค้ าไปแล้ ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีท่กี ิจการค้ าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของ
ความเป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้ หากลูกค้ าไม่พอใจในสินค้ า ในกรณีดังกล่าว กิจการ
สามารถรับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินค้ าในอนาคตได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ พร้ อมกับรับรู้หนี้สินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
332. กิจการจะรั บรู้ ร ายได้ เมื่อ มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอาจ
ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้ รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้ ว หรื อจนกระทั่งความไม่แน่ นอนได้
หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุ มัติให้ ส่งเงิน ซึ่งเป็ นสิ่งตอบแทน
จากการขายออกนอกประเทศ กิจ การสามารถรั บ รู้ ร ายได้ ใ นทัน ทีท่ีรั ฐ บาลต่ า งประเทศอนุ มั ติ
ให้ ส่งเงินดังกล่าวออกนอกประเทศได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรี ยกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงิน
ที่กจิ การไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อีกต่อไป
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
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333. รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันต้ องรับรู้ในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน กระบวนการนี้เรียกว่า การจับคู่รายได้ และค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายซึ่งรวมถึง ค่าใช้ จ่ายใน
การรับประกันและค่าใช้ จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้ าจะสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเงื่อนไข
ในข้ ออื่นๆ ในการรับรู้รายได้ เกิดขึ้นแล้ ว อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ หากไม่สามารถ
วัดมูลค่าของค่าใช้ จ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีน้ ีกิจการต้ องบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจาก
การขายสินค้ าเป็ นหนี้สนิ
334. กิจการต้ องรั บรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้ อกําหนดในบทที่ 19 เรื่อง การรับรู้รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์
335. กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากสัญญาก่อสร้ างตามข้ อกําหนดในบทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง

การให้บริการ
336. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องรับรู้
รายการที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การให้ บ ริ ก ารเป็ นรายได้ ต ามขั้ น ความสํา เร็จ ของรายการ ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ต่อไปนี้
336.1. กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
336.2. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้ัน
336.3. กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบการเงินได้ อย่างน่าเชื่อถือ
336.4. กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้ นทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ ต้ นทุนในที่น้ ี หมายถึง ต้ นทุนที่เกิดขึ้น
แล้ วและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําให้ รายการบัญชีน้ันเสร็จสมบูรณ์
337. การรับรู้รายได้ ตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกว่า วิธอี ัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ตามวิธีน้ ี
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ีการให้ บริการ การรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์ดังกล่าวให้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ให้ และผลการปฏิบัติงานระหว่างงวด
338. กิจการจะรับรู้รายได้ ได้ ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่ นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กจิ การไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะ
ได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไปปรับปรุงกับ
จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
339. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้ อย่างน่ าเชื่อถือหลังจากที่ได้ ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้ อ
ต่อไปนี้
339.1. สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายซึ่งเกี่ยวกับการให้ บริการหรือการรับบริการ
339.2. สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
339.3. ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
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โดยทั่วไป กิจการต้ องมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใช้ ภายในกิจการ
และกิจการต้ องทบทวนประมาณการรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ให้ บริ การและเมื่อจําเป็ นต้ องแก้ ไข
ประมาณการดังกล่าว การแก้ ไขประมาณการนั้นไม่ถือเป็ นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผล
ของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ
340. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีได้ หลายวิธี กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีท่สี ามารถ
วัดระดับของบริการที่แล้ วเสร็จได้ อย่างน่าเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
340.1. การสํารวจงานที่ได้ ทาํ แล้ ว
340.2. อัตราส่วนของบริการที่ให้ จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้
340.3. สัดส่วนของต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้ นทุนทั้งสิ้น ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปั จ จุ บั นให้ ร วมเฉพาะต้ น ทุ น ของบริ ก ารที่ให้ แล้ วจนถึงปั จจุ บัน ส่วนประมาณการต้ น ทุ น
ทั้งสิ้นให้ รวมต้ นทุนของบริการทั้งที่ให้ แล้ วและที่จะให้ ในอนาคต
ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้ าหรือเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจะไม่ได้ สะท้ อนถึงระดับของบริการที่ให้ ไปแล้ ว
341. หากกิจการไม่ สามารถจําแนกบริ การที่ให้ เนื่ องจากต้ องให้ บริ การหลายอย่ างในช่ วงเวลาเดียวกัน
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้ นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า
กิจการสามารถใช้ วิธอี ่นื ที่เหมาะสมกว่าในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให้ หากการให้ บริการ
นั้นประกอบด้ วยการบริการหลัก ซึ่งมีความสําคัญกว่าการบริ การอื่นๆ กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้
จนกระทั่งการให้ บริการหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว
342. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการให้ บริ การได้ อย่างน่ าเชื่อถือ
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ไม่เกินจํานวนค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ไปแล้ วซึ่งคาดว่าจะได้ รับคืน
343. ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิด
รายการบัญชี อย่างไรก็ตาม หากกิจการคาดว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับต้ นทุนที่
เกิดขึ้นจากรายการบัญชีน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ไม่เกินจํานวนต้ นทุนที่เกิดขึ้น กิจการ
ต้ องไม่รับรู้กาํ ไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ
344. กิจการต้ องรั บรู้ ต้นทุ นที่เกิดขึ้ นเป็ นค่ าใช้ จ่ ายโดยไม่ รับรู้ รายได้ ท่ีเกี่ยวข้ องหากกิจการไม่ สามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือและมีระดับความน่าจะเป็ นไม่เพียงพอที่จะเชื่อถือได้ ว่า
กิจการจะได้ รับต้ นทุนที่เกิดขึ้นคืน อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้
อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป กิจการสามารถรับรู้รายได้ ได้

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
345. กิจการต้ องรับรู้รายได้ ในรูปดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ที่เกิดจากการให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ สินทรัพย์ของ
กิจการตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
345.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้ัน
345.2. กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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346. รายได้ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ต้ องรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
346.1. ดอกเบี้ยรับต้ องรับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริงหรื อวิธีอ่ นื ที่ให้ ผลไม่แตกต่างจากวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงอย่างมีสาระสําคัญ
346.2. ค่าสิทธิต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง ซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาของข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
346.3. เงินปันผลต้ องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล
347. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงค้ างที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ กิจการต้ อง
ปั นส่วนดอกเบี้ยที่ได้ รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการซื้อและหลัง
การซื้อเพื่อรับรู้เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
348. กิจการต้ องใช้ เกณฑ์คงค้ างในการบันทึกค่าสิทธิตามข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เนื้อหาตามข้ อตกลง
จะแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้รายได้ จะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใช้ เกณฑ์อ่นื ที่มีระบบและสมเหตุสมผล
349. กิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ และได้ รับ
รู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไป
ได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก

การเปิ ดเผยข้อมูล
350. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
350.1. นโยบายการบัญชี ท่กี ิจการใช้ ในการรั บรู้รายได้ ซึ่งรวมถึงวิธีกาํ หนดขั้นความสําเร็จของ
รายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการให้ บริการ
350.2. จํานวนรายได้ แต่ละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรู้ระหว่างงวดซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
350.2.1. การขายสินค้ า
350.2.2. การให้ บริการ
350.2.3. ดอกเบี้ย
350.2.4. ค่าสิทธิ
350.2.5. เงินปันผล
350.3. จํานวนรายได้ ท่เี กิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริการ ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ แต่ละประเภทที่มี
นัยสําคัญ
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บทที่ 19
การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
351. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้น
รวมทั้งสิทธิท้งั หลายอันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินด้ วย
352. วิธกี ารบัญชี เพื่อรับรู้รายได้ สาํ หรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ ดังนี้
352.1. การขายที่ดิน
352.2. การขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
352.3. การขายอาคารชุด

เงือ่ นไขสาคัญที่เกีย่ วข้องกับผูซ้ ื้ อและผูข้ ายอสังหาริมทรัพย์
353. โดยทั่วไปการรับรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีเงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
การขาย
353.1. การขายเกิดขึ้นแล้ ว
การขายจะถือว่าเกิดขึ้นแล้ วเมื่อ (1) ผู้ซ้ ือและผู้ขายได้ ทาํ สัญญาจะซื้อจะขาย และ (2) มีการ
ชําระราคาตามสัญญา
สําหรั บการขายห้ องชุ ดของอาคารชุ ด ต้ องมี การขายได้ ในจํานวนที่มากพอที่จะให้ แน่ ใจว่ า
อาคารชุ ดดั งกล่ าวจะไม่ เปลี่ ยนเป็ นอาคารเพื่ อให้ เช่ า โดยต้ องพิ จารณาถึ งข้ อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด และเงื่อนไขข้ อตกลงทางการเงินประกอบด้ วย
การขายห้ อ งชุ ดในอาคารชุ ดในจํา นวนที่ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 40 ของพื้ นที่ท่ีเ ปิ ดขายหรื อ
พื้นที่ท่เี ปิ ดจองถือได้ ว่าเป็ นจํานวนที่มากพอ
ผูซ้ ื้ อ
353.2. ผู้ซ้ ือไม่มีสทิ ธิ์เรียกเงินคืน
ผู้ซ้ ือได้ ชาํ ระเงินวางเริ่มแรก จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินดังกล่าว
คืนไม่ได้ ซึ่งได้ แก่ระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา
353.3. ผู้ซ้ ือได้ ชาํ ระเงินวางเริ่มแรกและเงินค่างวดมีจาํ นวนมากพอที่แสดงว่าผู้ซ้ ือจะผูกพันการชําระ
ค่าอสังหาริมทรัพย์ต่อจนครบสัญญา
เงินวางเริ่มแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ ือต้ องมีจาํ นวนมากพอที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ซ้ ือจะผูกพัน
การชําระค่าอสังหาริ มทรั พย์ต่อจนครบตามสัญญา เงินวางเริ่ มแรกและค่างวดที่ผ้ ูซ้ ือแต่ละ
สัญญาชําระแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา ถือว่ามีจาํ นวนมากพอ
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ผูข้ าย
353.4. ผู้ขายสามารถเก็บเงินได้ ตามสัญญา
ในการพิ จารณาความสามารถของผู้ ขายที่ จ ะสามารถเก็บเงิ น จากผู้ ซ้ ื อได้ ตามสั ญ ญานั้ น
ให้ ประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะเครดิตของผู้ซ้ ือ หรือการที่ผ้ ูขายจะขายอสังหาริมทรัพย์
นั้นออกไปได้ ใหม่ในราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาเดิม
ประสบการณ์ การเก็บเงิ นจากโครงการก่ อนๆ ของผู้ ขาย อาจนํามาใช้ กับโครงการใหม่ ได้
หากโครงการก่อนๆ นั้น
(1) มีลักษณะส่ วนใหญ่ เหมื อนกันกับโครงการใหม่ เช่ น ชนิ ดของบ้ าน อาคารชุ ดและที่ดิน
สภาพแวดล้ อมประเภทลูกค้ า เงื่อนไขตามสัญญา และวิธกี ารขาย เป็ นต้ น
(2) ได้ รั บชําระเงิ นค่ างวดเป็ นจํานวนที่มากพอที่จะเป็ นเครื่ องชี้ ว่ าการขายในปั จจุ บั นของ
โครงการใหม่จะเก็บเงินได้ ตามสัญญา
ความสามารถในการเก็บเงินได้ จากผู้ซ้ ือแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของราคาขาย
ตามสัญญาอาจถือเป็ นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ วัดความสามารถในการเก็บเงินของผู้ขาย
353.5. งานพัฒนาและงานก่อสร้ างได้ ผ่านขึ้นตอนเบื้องต้ นแล้ ว
งานพัฒนาและงานก่อสร้ างโครงการที่ถือว่าเป็ นงานขั้นตอนเบื้องต้ น ได้ แก่
 งานวิศวกรรมและงานออกแบบ
 การเซ็นสัญญาจ้ างเหมางานปรับปรุงและเตรียมพื้นที่ หรือจ้ างเหมาก่อสร้ าง
 การปรับปรุงสภาพพื้นที่และการจัดเตรียมพื้นที่
 การสร้ างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายนํา้ ประปา และไฟฟ้ า ฯลฯ
 การวางผัง
 การสร้ างฐานรากของบ้ านหรืออาคาร
งานพั ฒนาและงานก่อสร้ างที่ถือว่ าได้ ผ่านขั้นตอนเบื้องต้ นแล้ วต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
งานก่อสร้ างตามโครงการที่เสนอขาย ซึ่งได้ รับการรับรองโดยวิศวกรหรือสถาปนิกของโครงการ
353.6. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏิบัติตามสัญญาและคําชี้ชวนต่างๆ ที่ได้ ให้ ไว้
ผู้ขายมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน หรือหลักประกัน เพื่อใช้ ในการดําเนินงาน
ปรั บปรุงที่ดินงานก่อสร้ างอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ เสร็จตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
และผู้ขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ ให้ ไว้ ความสามารถดังกล่าวอาจพิจารณาได้
จากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ความสามารถในการกู้ยืมเงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวกจาก
การดําเนินงานของผู้ขายงานก่อสร้ างได้ ก้าวหน้ าไปด้ วยดี
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353.7. งานก่อสร้ างได้ ก้าวหน้ าไปด้ วยดี
ผู้ขายได้ ทาํ งานพัฒนาก้ าวหน้ าผ่านงานขั้นตอนเบื้องต้ นแล้ ว และมีเครื่องชี้ว่างานจะทําเสร็จ
ได้ ตามแผน สิ่งที่ช้ ีความก้ าวหน้ าบางอย่าง ได้ แก่
 เงินทุนที่ได้ จ่ายไปในงานพัฒนาตามแผน
 งานพัฒนาที่ดินได้ เริ่มแล้ ว
 แผนงานวิศวกรรมที่มีและความผูกพันของงานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ท่ข
ี าย
 งานที่ได้ ทาํ สําเร็จแล้ วเกี่ยวกับถนน ทางเข้ า ท่อระบายนํา้ ประปา ไฟฟ้ า บ่ อบําบัดนํา้ เสีย
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามสัญญา
นอกจากนี้ ต้ องไม่ มี ส่ิ งบ่ งชี้ ให้ เห็ น ถึ งปั จ จั ย ที่ จ ะทํา ให้ งานหยุ ด ชะงั ก เช่ น ไม่ ส ามารถ
ขอใบอนุ ญาต ไม่สามารถจัดจ้ างผู้รับเหมา จัดหาคนหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ และต้ องสามารถ
ประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้ นทุนรวม และขั้นความก้ าวหน้ าของงานจนกระทั่งงานเสร็จ
ได้ อย่างมีเหตุมีผล โดยพิ จารณาถึงปริ มาณขาย แนวโน้ มราคาขาย ความต้ องการซื้อ รวมทั้ง
ปั จจั ยฤดู กาล ประสบการณ์ ของผู้ ขาย ที่ ต้ั งตามภู มิ ศาสตร์ และปั จจั ยสิ่ งแวดล้ อมต่ างๆ
ประกอบด้ วย
353.8. ผู้ขายได้ โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่มี ีนัยสําคัญในทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ูซ้ ือแล้ ว
หากผู้ ขายต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินหลังจากที่ได้ ขายไปแล้ วในลั กษณะที่ยังคงเก็บ
ความเสี่ยงส่วนใหญ่ หรื อผลประโยชน์ท่มี ีนัยสําคัญในทรั พย์สินนั้นอยู่ ถือว่ าผิดเกณฑ์ข้อนี้
เช่น การขายโดยมีการทําสัญญาซื้อคืนเพื่อเป็ นการดึงดูดผู้ซ้ ือในแง่การขาย การขายนี้ถือว่า
ผู้ขายยังมีความเสี่ยงในทรัพย์สนิ นั้นอยู่
สําหรับการขายที่ดิน ผู้ขายได้ ทาํ งานพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ วและไม่มีพันธะที่จะต้ องทํางาน
ปรับปรุงต่างๆ ให้ สาํ เร็จเกี่ยวกับที่ดินเป็ นแปลงๆ ที่ขาย หรือ งานสร้ างเครื่องอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินเป็ นแปลงๆ ที่ขาย

วิธีการรับรูร้ ายได้สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
354. การรับรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท้งั 3 ประเภท คือ การขายที่ดิน ขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
และการขายอาคารชุ ด สามารถเลื อกการรั บ รู้ ได้ หลายวิ ธีตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้น ของรายได้
จากการขายนั้น คือ
354.1. รับรู้เป็ นรายได้ ท้งั จํานวน
354.2. รับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ
354.3. รับรู้เป็ นรายได้ ตามเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ
กรณีท่ไี ม่อาจรับรู้เป็ นรายได้ ตาม 354.1-354.3 ให้ บันทึกเงินที่ได้ รับเป็ นเงินมัดจําหรือเงินรับล่วงหน้ า
เงื่อนไขการรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จหรือตามเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ
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355. กิ จ การที่ ค้ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท้ั ง 3 ประเภทดั ง กล่ า ว อาจเลื อ กรั บ รู้ เป็ นรายได้ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จหรือตามเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระได้ ถ้ ารายการ
ขายนั้นๆ เข้ าเงื่อนไขดังนี้
355.1. การขายเกิดขึ้นแล้ ว (ในกรณีของการขายห้ องชุดของอาคารชุด การทําสัญญาจะซื้อจะขายต้ อง
มีจาํ นวนที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของพื้นที่ ที่เปิ ดขายหรือที่เปิ ดจอง)
355.2. ผู้ซ้ ือไม่มีสทิ ธิเรียกเงินคืน
355.3. ผู้ซ้ ือและผู้ขายต้ องมีความเป็ นอิสระต่อกันหรือเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ
355.4. เงินวางเริ่มแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ ือที่ชาํ ระแล้ วต้ องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
ราคาขายตามสัญญา
355.5. ผู้ขายมีความสามารถเก็บเงินได้ ตามสัญญา
355.6. งานพัฒนาและงานก่อสร้ างของผู้ขายได้ ผ่านขั้นตอนเบื้องต้ นแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
งานก่อสร้ างตามโครงการที่เสนอขาย
355.7. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี
355.8. การก่อสร้ างได้ ก้าวหน้ าไปด้ วยดี
355.9. ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้ นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ างได้
อย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้นทุนที่ประมาณการไว้ จําเป็ นต้ องปรับปรุงอย่างน้ อยปี ละครั้งหรือ
เมื่อผู้ขายประมาณได้ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในจํานวนต้ นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
356. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ
356.1. วิธกี ารกําหนดอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จมีหลายวิธี ได้ แก่
356.1.1. อัตราส่ วนของต้ นทุ นการก่ อสร้ างที่เกิ ดขึ้ นของงานที่ทาํ เสร็จจนถึ งปั จจุ บั นกับ
ประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมต้ นทุนที่ดิน
356.1.2. การสํารวจเนื้องานที่ได้ ทาํ แล้ ว
356.1.3. การสํารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาํ เสร็จกับงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา
โดยพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ
356.2. ในกรณีท่ีผ้ ูซ้ ือผิดนั ดชําระเงินเกินกว่ า 3 งวดติดต่อกันและอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จสูง
กว่าเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ ให้ หยุดการรับรู้รายได้ ทนั ที
356.3. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม
357. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ
357.1. การรับรู้เป็ นรายได้ ตามเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระ ให้ ใช้ วิธกี ารรับรู้ตามอัตรากําไรขั้นต้ น
357.2. ในกรณีท่อี ัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จตํ่ากว่ าสัดส่วนของเงินที่ได้ รับผ่อนชําระตามกําหนด
ต่อราคาขายผ่อนชําระ ให้ รับรู้ ร ายได้ ไม่ เกินอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ส่วนเงิ นค่ างวด
ที่ได้ รับผ่อนชําระเกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จให้ ถือเป็ นเงินรับล่วงหน้ าจากผู้ซ้ ือ
357.3. ในกรณีท่ผี ้ ูซ้ ือผิดนัดชําระเงินเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน ให้ หยุดรับรู้รายได้ ทนั ที
357.4. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม
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357.5. ถ้ าในระหว่างการผ่อนชําระ ผู้ซ้ ือสามารถชําระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ ก่อนกําหนด หรื อ
สามารถหาแหล่งเงินกู้อ่นื ใด รวมทั้งการก่อสร้ างได้ เสร็จสมบูรณ์และผู้ขายได้ โอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ท่ีมีนัยสําคัญในทรั พย์สินให้ แก่ผ้ ูซ้ ื อแล้ ว ให้ รับรู้จํานวนเงินดังกล่ าวเป็ น
รายได้ ท้งั จํานวนในงวดนั้น

การบันทึกจานวนเงินที่ได้รบั เป็ นเงินมัดจา
358. ในกรณีท่กี ารขายอสังหาริ มทรั พย์ไม่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้เป็ นรายได้ ตามย่อหน้ าที่ 354 ให้ บันทึกจํานวน
เงินที่ได้ รับเป็ นเงินมัดจําหรื อเงินรับล่ วงหน้ าจากผู้ซ้ ือจนกว่ าการขายดังกล่ าวจะเข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ า
ใดย่อหน้ าหนึ่งข้ างต้ น

การเปิ ดเผยข้อมูล
359. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในงบการเงิน
359.1 วิธกี ารรับรู้รายได้
359.2 ในกรณีท่ใี ช้ วิธีรับรู้รายได้ ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จให้ เปิ ดเผยวิธีการกําหนดอัตราส่วน
ของงานที่ทาํ เสร็จด้ วย
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บทที่ 20
สัญญาก่อสร้าง
360. สัญญาก่อสร้ าง หมายถึง สัญญาที่ทาํ ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้ างสินทรัพย์รายการเดียว หรือก่อสร้ าง
สินทรัพย์หลายรายการซึ่งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด หรื อต้ องพึ่งพากันในด้ านการออกแบบ เทคโนโลยี
และหน้ าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ ประโยชน์ข้นั สุดท้ าย
361. สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญาก่อสร้ างซึ่งมีการตกลงด้ วยราคาคงที่ หรือด้ วยอัตราคงที่ต่อหน่วย
ของผลผลิตซึ่งระบุไว้ ในสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
ต้ นทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
362. สัญญาต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ม หมายถึง สัญญาก่อสร้ างซึ่งกิจการจะได้ รับคืนต้ นทุนตามที่ตกลง กันบวก
ส่วนเพิ่ม ซึ่งส่วนเพิ่มนั้นกําหนดเป็ นอัตราร้ อยละของต้ นทุนดังกล่าวหรือเป็ นจํานวนคงที่
363. สัญญาก่อสร้ างอาจทําขึ้นเพื่อก่อสร้ างสินทรัพย์เพียงรายการเดียว เช่น สะพาน ตึก เขื่อน ท่อส่งนํา้ มัน
ถนน เรือ หรื ออุโมงค์ หรื ออาจทําขึ้นเพื่ อก่อสร้ างสินทรั พย์หลายรายการ ซึ่งสัมพั นธ์กันอย่างใกล้ ชิด
หรื อต้ องพึ่ งพากันในด้ านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้ าที่ หรื อวั ตถุประสงค์ในการใช้ ประโยชน์ข้ัน
สุดท้ าย ตัวอย่างเช่น สัญญาก่อสร้ างโรงกลั่นนํา้ มันและสัญญาก่อสร้ างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั
364. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ สญ
ั ญาก่อสร้ างรวมถึงสัญญาต่อไปนี้
364.1. สัญญาการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อสร้ างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้ างผู้จัดการ
โครงการ หรือสถาปนิก
364.2. สัญญาการซ่อมบํารุงหรือการรื้อถอนสินทรัพย์และสัญญาฟื้ นฟูสภาพแวดล้ อมภายหลังการ
รื้อถอนสินทรัพย์

การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
365. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อก่อสร้ างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้ างสินทรัพย์แต่ละรายการให้ ถือ
เสมือนว่าได้ มีการทําสัญญาก่อสร้ างแยกจากกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
365.1. สินทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกัน
365.2. สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผู้ว่าจ้ างสามารถ
ยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์แต่ละรายการได้
365.3. ต้ นทุนและรายได้ ของสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้
366. กิจการต้ องปฏิบัติต่อกลุ่มสัญญาก่อสร้ างเสมือนว่าเป็ นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญานั้นจะทํากับผู้ว่า
จ้ างเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
366.1. สัญญาหลายสัญญามีการต่อรองร่วมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน
366.2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมากจนทําให้ สัญญาแต่ละสัญญาเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการเดียวซึ่งมีอตั รากําไรร่วมกัน
366.3. การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเป็ นลําดับต่อเนื่องกัน
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367. สัญญาก่อสร้ างอาจให้ สิทธิแก่ผ้ ูว่าจ้ างหรื ออาจมีการแก้ ไขเพื่ อให้ ผ้ ูว่าจ้ างว่ าจ้ างกิจการให้ ก่อสร้ าง
สิน ทรั พย์ เ พิ่ มเติ มได้ สํา หรั บสิน ทรั พย์ ท่ีสร้ างเพิ่ มเติ มนี้ กิจ การต้ อ งปฏิบัติเสมื อนว่ า เป็ นสัญ ญา
ก่อสร้ างแยกต่างหาก เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
367.1. สินทรัพย์ท่กี ่อสร้ างเพิ่มเติมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากสินทรัพย์ท่รี ะบุในสัญญาเดิมไม่ว่า
จะเป็ นในด้ านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ ประโยชน์
367.2. การต่อรองราคาของสินทรัพย์ท่กี ่อสร้ างเพิ่มเติมไม่ได้ คาํ นึงถึงราคาตามสัญญาเดิม

รายได้ค่าก่อสร้าง
368. รายได้ ค่าก่อสร้ างประกอบด้ วย
368.1. จํานวนรายได้ เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา
368.2. จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้ อง
ค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
368.2.1. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะก่อให้ เกิดรายได้
368.2.2. สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการก่อสร้าง
369. ต้ นทุนการก่อสร้ างประกอบด้ วยรายการทุกข้ อต่อไปนี้
369.1. ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญา
369.2. ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างโดยทั่วไป ซึ่งสามารถปันส่วนให้ กบั งานก่อสร้ างตามสัญญา
369.3. ต้ นทุนอื่นที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้ างได้ ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้ าง

การรับรูร้ ายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง
370. เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องรับรู้รายได้
ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาก่อสร้ างเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามลําดับ
โดยอ้ างอิงกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องรับรู้ผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
371. ในกรณีท่สี ญ
ั ญาก่อสร้ างเป็ นสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญา
ได้ อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
371.1. รายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
371.2. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง
371.3. ต้ นทุนการก่อสร้ างที่จะต้ องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่ างน่ า เชื่อ ถือ และขั้ นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน
สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
371.4. ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่ง
ทําให้ กจิ การสามารถเปรียบเทียบต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจริงกับต้ นทุนที่ได้ ประมาณไว้
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372. ในกรณีท่ีสัญ ญาก่ อ สร้ างเป็ นสัญ ญาต้ นทุ น บวกส่ ว นเพิ่ ม กิจการจะสามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้ างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
372.1. มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ี กิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานก่อสร้ าง
372.2. ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างสามารถระบุได้ อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ไม่ว่ากิจการจะสามารถเรียกต้ นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้ างได้ หรือไม่
373. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างได้ หลายลักษณะโดยใช้ วิธีท่สี ามารถวัดผลของงาน
ที่ทาํ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ วิธที ่ใี ช้ ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
373.1. อัตราส่ วนของต้ นทุ นการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นของงานที่ทาํ เสร็จจนถึ งปั จจุ บั นกับประมาณการ
ต้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้น
373.2. การสํารวจเนื้องานที่ได้ ทาํ แล้ ว
373.3. การสํารวจอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทาํ เสร็จกับงานก่อสร้ างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณา
จากการสํารวจทางกายภาพ
ทั้งนี้ ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างมักไม่สะท้ อนให้ เห็นถึงเนื้องานที่ทาํ เสร็จ
374. เมื่อกิจการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ างโดยอ้ างอิงกับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจนถึง
ปัจจุ บัน ต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุ บันต้ องเป็ นต้ นทุนที่สะท้ อนให้ เห็นถึงงานที่ทาํ เสร็จ
เท่านั้น ตัวอย่างของต้ นทุนการก่อสร้ างที่ต้องไม่นาํ มารวมเป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้ แก่
374.1. ต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการก่อสร้ างในอนาคต เช่น ต้ นทุนของวัสดุท่ไี ด้
ส่งไปสถานที่ก่อสร้ างแต่ยังไม่ได้ นาํ ไปใช้ หรือวัสดุท่ไี ด้ เตรียมไว้ เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างแต่ยัง
ไม่ได้ นาํ ไปใช้ เว้ นแต่วัสดุดังกล่าวได้ จัดทําขึ้นหรือสร้ างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับงานก่อสร้ างนั้น
374.2. จํานวนที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้ าให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญารับเหมาช่วง
375. เมื่ อ กิจ การไม่ ส ามารถประมาณผลของงานก่ อ สร้ างได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้ อ งปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดทุกข้ อต่อไปนี้
375.1. กิจการต้ องรับรู้รายได้ ไม่เกินกว่าต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้น และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ท่จี ะเรียกเก็บเงินในส่วนของต้ นทุนนั้นจากผู้ว่าจ้ างได้
375.2. กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็ นค่าใช้ จ่าย
376. เมื่อความไม่ แ น่ น อนซึ่ งทํา ให้ กิจ การไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้ า งตามสัญญาได้ อย่ า ง
น่าเชื่อถือได้ หมดไป กิจการต้ องรับรู้รายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง

การรับรูข้ าดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
377. เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ตี ้ นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ ค่าก่อสร้ างทั้งสิ้น กิจการ
ต้ องรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
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การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
378. วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จต้ องใช้ จาํ นวนสะสมของรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างของ
รอบระยะเวลารายงานก่อนๆ กับประมาณการรายได้ ค่าก่อสร้ างและต้ นทุนการก่อสร้ างตามสัญญา
ของรอบระยะเวลารายงานปั จจุ บัน ดังนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้ ค่า
ก่อสร้ าง ประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ าง หรื อประมาณการผลของงานก่อสร้ าง ต้ องถือเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี กิจการต้ องนําจํานวนประมาณการที่เปลี่ ยนใหม่ มาพิ จารณา
จํานวนรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีและ
งวดต่อๆ ไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
379. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
379.1. จํานวนรายได้ ค่าก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่างงวด
379.2. วิธีท่ใี ช้ ในการกําหนดรายได้ ค่าก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่ างงวดและวิ ธีท่ีใช้ ในการ
กําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหว่างก่อสร้ าง
380. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลทุ กข้ อต่ อไปนี้ เกี่ยวกับสัญญางานก่ อสร้ างระหว่ างทําที่มีอยู่ ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
380.1. จํานวนรวมของต้ นทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู้ (หักด้ วยขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน
380.2. จํานวนเงินรับล่วงหน้ า
380.3. จํานวนเงินประกันผลงาน
381. กิจการต้ องแสดงรายการทุกข้ อต่อไปนี้
381.1. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจ การมี สิทธิเรี ยกร้ องจากผู้ ว่าจ้ างสําหรั บ งานก่ อสร้ างทุ กสัญญา เป็ น
สินทรัพย์ของกิจการ
381.2. จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผ้ ู ว่ าจ้ างมีสิทธิเ รี ยกร้ อ งจากกิจการสําหรั บ งานก่ อสร้ างทุ กสัญญา เป็ น
หนี้สนิ ของกิจการ
382. สําหรับงานก่อสร้ างที่อยู่ระหว่างทําทุกสัญญา ซึ่งต้ นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้ วยกําไรที่รับรู้ (หักด้ วยขาดทุน
ที่รั บ รู้ ) มี จํา นวนเกิน กว่ า เงิ น งวดที่เ รี ยกเก็บ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงิ นทั้งสิ้นที่กิจการมี สิทธิ
เรี ยกร้ องจากผู้ ว่าจ้ างสําหรั บงานก่ อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวนสุทธิของต้ นทุ น ที่เ กิดขึ้น บวกด้ ว ย
กําไรที่รับรู้ หักด้ วย ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
383. สําหรับงานก่อสร้ างที่อยู่ระหว่างทําทุกสัญญา ซึ่งเงินงวดที่เรียกเก็บมีจาํ นวนเกินกว่าต้ นทุนที่เกิดขึ้น
บวกด้ วยกําไรที่รับรู้ (หั กด้ วยขาดทุ นที่รับรู้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผ้ ู ว่าจ้ างมีสิทธิ
เรียกร้ องจากกิจการสําหรับงานก่อสร้ างตามสัญญาเป็ นจํานวนสุทธิของต้ นทุนที่เกิดขึ้น บวกด้ วยกําไรที่
รับรู้ หักด้ วยผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ
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บทที่ 21
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
384. เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท
385. รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาํ หนดไว้ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้ อง
จ่ายชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการ
385.1. ซื้อหรือขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่งกําหนดราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศ
385.2. กู้ยืมหรือให้ ก้ ูยืมเงินด้ วยจํานวนเงินที่จะต้ องชําระ หรือได้ รับชําระคืนเป็ นเงินตราต่างประเทศ
หรือ
385.3. ได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อหรือชําระหนี้สนิ ซึ่งกําหนดค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ

การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
386. รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้ องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกเป็ นสกุลเงินบาท โดยการแปลง
จํานวนเงิ นตราต่ างประเทศด้ วยอั ตราแลกเปลี่ ยนทันทีของสกุ ลเงิ นบาท กับสกุ ลเงิ นต่ างประเทศ
ณ วันที่เกิดรายการ
387. วั น ที่เ กิ ด รายการ คื อ วั น ที่ร ายการเป็ นไปตามเงื่ อ นไขการรั บ รู้ ร ายการครั้ ง แรกตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ในทางปฏิบั ติ อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ป ระมาณขึ้ น ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกับ อัต รา
แลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เกิดรายการมักจะถูกนํามาใช้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบ
สัปดาห์หรือรอบเดือนอาจถูกนํามาใช้ สาํ หรั บรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ การใช้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบเวลานั้นอาจไม่เหมาะสม

การรายงาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมา
388. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด
388.1. รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แปลงค่าโดยใช้ อตั ราปิ ด
388.2. รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่อยู่ในรูปเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ ด้วยราคาทุนเดิมให้
แปลงค่าโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
389. มูลค่ าตามบั ญชี ของรายการบางรายการถูกกํา หนดมาจากการเปรี ยบเทียบจํา นวนเงินตั้งแต่ สอง
จํานวนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือ คือ ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
แล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า หากสินทรัพย์น้ันเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินและมีการวัดค่าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกําหนดขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ระหว่าง
389.1. ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ราคา
ถูกกําหนด (นั่นคือ อัตรา ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซึ่งวัดค่าด้ วยราคาทุนเดิม) และ
389.2. ราคาตลาดซึ่งแปลงค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลค่าถูกกําหนด (เช่น อัตราปิ ด ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)
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389.3. ผลกระทบของการเปรียบเทียบนี้อาจทําให้ เกิดผลขาดทุนที่ถูกรับรู้ในสกุลเงินบาท แต่จะไม่
มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกัน
390. เมื่ อ มี อัตราแลกเปลี่ ยนที่สามารถใช้ ได้ หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ ควรพิ จ ารณาจากกระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชําระกันโดยให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ากระแส
เงิ น สดได้ เ กิดขึ้ น ณ วั น ที่มี ก ารวั ดมู ล ค่ า หากไม่ มีก ารแลกเปลี่ ยนระหว่ า งสองสกุ ลเงิน เป็ นการ
ชั่วคราว ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนครั้งแรกสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนรายการกันได้
391. กิจการต้ องแปลงค่ารายการสินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงค่ารายการหนี้สนิ ที่เป็ นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย
392. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงิน หรือจากการแปลงค่า
รายการที่เป็ นตั วเงิ นของกิจการด้ วยอัตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งแตกต่ างไปจากอัตราแลกเปลี่ ยนเดิมที่ใช้
ในการบันทึกรายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้ รายงานไว้ ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้ รับรู้
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดนั้น
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บทที่ 22
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
393. ให้ กิ จการรั บรู้ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรั บ กิจการที่ไม่ มีส่ วนได้ เสียสาธารณะฉบั บนี้ มาถือปฏิบั ติ โดยการปรั บงบการเงิ น
ย้ อนหลัง เว้ นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจาํ นวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่รอบระยะเวลา
บัญชีหรือไม่สามารถระบุจาํ นวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
ให้ ใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป

วันถือปฏิบตั ิ
394. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บ กิจการที่ไม่ มี ส่ วนได้ เสี ยสาธารณะฉบั บนี้ ให้ ถื อปฏิบั ติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
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