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บทท่ี 1 

ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์

ความเป็นมา 

1. ประเทศไทย มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - 

TFRSs) ชุดเดียว ที่ อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International 

Financial Reporting Standards - IFRSs) เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวใช้กับนิติบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาํบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกตลาด

หลักทรัพย์ แต่โดยที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สาํหรับ

กิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ และมีความยุ่งยากซับซ้อน จากการใช้แนวคิดมูลค่ายุติธรรม  

(Fair Value) เป็นหลักในการจัดทาํรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดทาํ

รายงานการเงินของกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะที่ส่วนใหญ่เป็นกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็  

2. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly 

Accountable Entities- NPAEs) ซ่ึงเป็นแรงผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตระหนักว่า

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะน้ีมีความแตกต่างจากกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly 

Accountable Entities- PAEs) ตัวอย่างของความแตกต่างที่สาํคัญ เช่น จาํนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกจิการ แหล่งระดมเงินทุน ความซับซ้อนของธุรกรรม เป็นต้น 

3. ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กาํหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

โดยการประกาศยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) บางฉบับ  

ซ่ึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่อาจทําได้โดยง่าย แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เน่ืองจากมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่มิได้ยกเว้นการบังคับใช้หลายฉบับยังมีประเดน็ที่มีปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติสาํหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้ตั้งคณะทาํงานเพ่ือ

ทาํการศึกษาเบ้ืองต้นในการดาํเนินการยกร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที่ไม่มี 

ส่วนได้ เสียสาธารณะ (Exposure Draft on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly 

Accountable Entities: ED-TFRS for NPAEs) เ พ่ือความเหมาะสมและสามารถปฏิ บัติ ไ ด้กับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิสาํหรับประเทศไทย 

4. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คือ  

การให้แนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ ดังน้ี 

4.1. ส่งเสริมการนาํเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ 

4.2. สนับสนุนให้เกดิการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสทิธภิาพทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค 

4.3. เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนของเงินทุน  

4.4. ส่งเสริมให้เกิดความสมํ่าเสมอและเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลทางการเงินที่ ช่วยให้

ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการเงินเกิดความเช่ือมั่น ซ่ึงนาํไปสู่การเติบโตของธุรกิจและระบบ

เศรษฐกจิโดยรวม 
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บทท่ี 2 

ขอบเขต 

5. สภาวิชาชีพบัญชีฯ กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีเพ่ือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

โดยครอบคลุมถึงผู้มีหน้าที่จัดทาํบัญชีตามที่กาํหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 

ที่มิใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัท

จํากัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ ต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 6 ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

6. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่

กจิการดังต่อไปนี้   

6.1 กจิการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the 

Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการ 

ของการนําส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ  

ต่อประชาชน  

6.2 กิจการที่ดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม  

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เป็นต้น 

6.3 บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

6.4 กจิการอื่นที่จะกาํหนดเพ่ิมเติม 

7. กิจการบางกิจการไม่ได้ดาํเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้างแต่

ได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าให้ดูแลหรือจัดการทรัพยากรทางการเงินของลูกค้าโดยที่ลูกค้าหรือสมาชิก

ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารกิจการน้ัน กิจการเหล่าน้ีถือเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนการทอ่งเที่ยว ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

8. ในกรณีที่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่ประสงค์ที่จะจัดทาํรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้กจิการจัดทาํรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย (TFRSs) ทุกฉบับ โดยปฏบัิติอย่างสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิด 

9. กรอบแนวคิดในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมุ่งเน้น 

การจัดทาํและนาํเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไป ภายใต้ข้อจาํกัดเกี่ยวกับการจัดทาํรายงาน

การเงินของกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

10. ข้อสมมติที่ใช้ในการนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที่ไม่มี

ส่วนได้เสยีสาธารณะ ได้แก่ เกณฑค์งค้าง และการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

11. เกณฑค์งค้างกาํหนดให้กจิการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกดิรายการน้ัน ซ่ึงอาจเป็น

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนัหรือต่างกนักบัรอบระยะเวลาบัญชีที่กจิการได้รับหรือจ่ายชาํระเงินสด 

12. การดําเนินงานต่อเน่ือง คือ ข้อสมมติว่ากิจการจะยังคงดําเนินงานอยู่ต่อไปในอนาคต หากมี  

ข้อสงสยัเกี่ยวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง กจิการต้องวัดมูลค่ารายการที่รับรู้ในงบการเงินด้วยเกณฑ์ที่

ต่างจากเกณฑท์ี่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดไว้ 

13. กรอบแนวคิดน้ีครอบคลุมถึง 

13.1. วัตถุประสงค์ของงบการเงิน 

13.2. ผู้ใช้งบการเงิน และความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ 

13.3. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน 

13.4. คาํนิยามและการรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน 

13.5. การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน 

วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

14. วัตถุประสงค์ของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ คือ การนาํเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน ของกิจการที่มี

ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ 

15. ข้อมูลที่มีประโยชน์ตามย่อหน้าข้างต้น คือ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบของรายการในอดีต 

ที่มีต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ของกิจการที่ ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมิน

ความสามารถของกจิการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดไม่ว่าจะเป็นจาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสด 

16. ข้อมูลในงบการเงินยังช่วยผู้ใช้งบการเงินอื่นในการประเมินความสามารถในการดูแล และความ

รับผิดชอบของผู้บริหารของกจิการ 

ผูใ้ชง้บการเงินและความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช ้

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดแนวปฏบัิติในการนาํเสนองบการเงินที่มีวัตถุประสงค์

หลักในการสนองความต้องการของเจ้าของกจิการ 



 6/89 

17.1. เพ่ือประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกจิการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีของกจิการ 

17.2. เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัการจัดหาเงินทุนจากเจ้าของกจิการ 

17.3. เพ่ือประเมินโอกาสในการลงทุนต่อและเป็นปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกบัการบริหารการเงิน 

18. ข้อมูลในงบการเงินยังมีประโยชน์ในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ ดังต่อไปนี้  

18.1. ผู้ให้กู้ ผู้ขายสนิค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

18.1.1. เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการตัดสนิใจให้กู้หรือให้สนิเช่ือ 

18.1.2. เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในกระบวนการติดตามสนิเช่ือ 

18.2. หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกาํกบัดูแลกจิการ 

18.2.1. เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกาํกบัดูแลการเสยีภาษี 

18.2.2. เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

18.2.3. เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงิน 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้ นฐาน 

19. วัตถุประสงค์หลักของการรายงานทางการเงิน คือ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

เชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานดังต่อไปนี้  

19.1. เช่ือถือได้ – ข้อมูลที่เช่ือถือได้ต้องนาํเสนอเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจโดย ครบถ้วน เป็นกลาง 

และปราศจากข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญ 

19.2. เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องสามารถสร้างความ

แตกต่างในการตัดสินใจได้อย่างมีสาระสําคัญ โดยช่วยผู้ใช้งบการเงินยืนยันผลของ

เหตุการณ์หรือรายการค้าที่คาดการณ์ไว้ในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณ์หรือรายการ

ค้าในปัจจุบันที่จะเกดิข้ึนในอนาคต 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

20. นอกจากลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานแล้ว ข้อมูลในรายงานทางการเงินต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพ

เสริมเพ่ือแยกข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสนิใจมากกว่าออกจากข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ

น้อยกว่า ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมมีดังต่อไปนี้  

20.1. เปรียบเทยีบกันได้ – ข้อมูลในรายงานทางการเงินต้องสามารถใช้ในการระบุความแตกต่าง

หรือความเหมือนของเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างสองเหตุการณ์ได้  การใช้นโยบาย

ทางการบัญชีมาถือปฎิบัติอย่างสมํ่าเสมอจะสามารถช่วยให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 

20.2. ยืนยันความถูกต้องได้ - ข้อมูลที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้สามารถทาํให้ผู้ใช้งบการเงิน

ที่มีระดับของความรู้และความเป็นอิสระที่แตกต่างกันเกิดความเห็นที่ยอมรับร่วมกันได้ 

ถึงแม้จะไม่เหน็ด้วยอย่างสมบูรณ์กต็าม 
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20.3. ทนัต่อเวลา – ข้อมูลที่มีความทนัต่อเวลาจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถ

นาํไปใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจได้ก่อนที่ข้อมูลน้ันจะสญูเสยีความสามารถในการมีอิทธิพล

ต่อการตัดสนิใจ 

20.4. เข้าใจได้ - ข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้เป็นข้อมูลที่นาํเสนออย่าง

กระชับชัดเจน โดยมีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานทางการเงินมีความรู้พอควรเกี่ยวกับธุรกิจและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถที่จะอ่านและวิเคราะห์รายงานทาง

การเงินได้โดยใช้ความพากเพียรพอควร 

ขอ้ควรพจิารณาอื่น 

21. ข้อมูลจะถือว่ามีสาระสาํคัญ หากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ความมีสาระสาํคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาด

ของความผิดพลาดและ/หรือลักษณะของรายการที่เกดิข้ึนภายใต้สภาพการณ์เฉพาะ ซ่ึงต้องพิจารณา

เป็นแต่ละกรณี ดังน้ัน ความมีสาระสาํคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงข้อมูลต้องมีหากข้อมูลน้ันจะถือว่ามีประโยชน์  

22. โดยทั่วไป ผู้จัดทาํงบการเงินต้องประสบกับความไม่แน่นอนอันหลีกเล่ียงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์

และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเกบ็หน้ี การประมาณอายุการให้

ประโยชน์ของโรงงานและอุปกรณ์ และจํานวนการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตามสัญญา

รับประกัน กิจการต้องแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยใช้หลักความระมัดระวังในการจัดทาํ     

งบการเงิน หลักความระมัดระวัง คือ การใช้ดุลยพินิจที่จําเป็นในการประมาณการภายใต้         

ความไม่แน่นอนเพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจาํนวนสูงเกินไป และหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายแสดง

จาํนวนตํ่าเกินไป อย่างไรกต็าม การใช้หลักความระมัดระวังมิได้อนุญาตให้กิจการตั้งสาํรองลับหรือ

ตั้งค่าเผื่อไว้สูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพย์หรือรายได้ให้ตํ่าเกินไป  หรือแสดงหน้ีสินหรือ

ค่าใช้จ่ายให้สงูเกนิไป เน่ืองจากจะทาํให้งบการเงินขาดความเป็นกลาง ซ่ึงมีผลต่อการความน่าเช่ือถือ 

23. การพิจารณาความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป เป็นประเดน็สาํคัญสาํหรับ

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่ากิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากกิจการที่ 

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะไม่ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)  

ทาํให้ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดทาํรายงานการเงินสูงกว่า และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

มีทรัพยากรเพ่ือการจัดทาํรายงานทางการเงินจาํกดั  

24. ในทางปฏบัิติ การสร้างความสมดุลระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็นสิ่งจาํเป็น วัตถุประสงค์

หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆ เพ่ือให้งบการเงินบรรลุวัตถุประสงค์  

แต่ความสาํคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี จึงจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสนิใจเลือกความสมดุลดังกล่าว 
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การรบัรูร้ายการและองคป์ระกอบของงบการเงิน 

25. การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงิน (เดิมเรียกว่า 

งบดุล) หรืองบกาํไรขาดทุน 

26. องค์ประกอบของงบการเงินที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินของกิจการ 

ได้แก่ รายการสินทรัพย์ รายการหน้ีสินและรายการส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบดังกล่าว 

มีความหมายและหลักการรับรู้รายการดังต่อไปนี้  

26.1. สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล

ของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้ัน 

ในอนาคต การรับรู้รายการสินทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ 

ทุกข้อดังน้ี 

26.1.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต 

26.1.2. รายการน้ันมีราคาทุนหรือมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

26.2. หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของ

เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันน้ัน คาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากร 

เชิงเศรษฐกจิ การรับรู้รายการหน้ีสนิต้องเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการหน้ีสนิทุกข้อ ดังน้ี 

26.2.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก

กจิการ อนัเนื่องมาจากการชาํระภาระผูกพัน 

26.2.2. มูลค่าที่ต้องชาํระภาระผูกพันสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

26.3. ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ หลังจากหักหน้ีสิน

ทั้งสิ้นออกแล้ว 

27. องค์ประกอบของงบการเงินที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลการดาํเนินงาน ได้แก่ 

รายการรายได้และรายการค่าใช้จ่าย องค์ประกอบดังกล่าวมีความหมายและหลักการรับรู้รายการ

ดังต่อไปนี้  

27.1. รายได้ หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพ่ิม

ค่าของสนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่รวมถึง

เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและรายการกําไร ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อกิจการคาด

ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์หรือ 

การลดลงของหน้ีสนิ และกจิการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ทั้งน้ีรายได้ตามคาํนิยามรวมถึงรายได้จากกิจกรรมหลักของการดาํเนินงานตามปกติ

และผลกาํไร โดยผลกาํไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่กไ็ด้ เช่น กาํไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กาํไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น ตามปกติแล้ว 

ผลกําไรเมื่อมีการรับรู้จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก โดยมักแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ  
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27.2. ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือ  

การลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง โดยที่

ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กบัเจ้าของและรายการขาดทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อ

กิจการคาดว่าจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต อันเน่ืองมาจากการลดลงของ

สินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน  และกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายตามคาํนิยามรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

กิจกรรมหลักของการดําเนินงานตามปกติและผลขาดทุน โดยผลขาดทุนอาจเกิดจาก

กิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่ก็ได้ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น ตามปกติแล้ว ผลขาดทุนเมื่อมีการรับรู้

จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก โดยมักแสดงสุทธิจากรายได้ที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากข้อมูล

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ  

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

28. การวัดมูลค่า คือ การกาํหนดจาํนวนที่เป็นตัวเงินเพ่ือรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน 

29. เกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า ได้แก่ 

29.1. ราคาทุนเดิม หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายชําระเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก หรือจาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ที่ได้รับจากการก่อหน้ีสนิ ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก 

29.2. ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง จาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายชาํระเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันกับสินทรัพย์น้ัน หรือจาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่า

เงินสดที่จะต้องใช้ในการชาํระภาระผูกพันในขณะน้ัน 

29.3. มูลค่าที่จะได้รับหรือชาํระ หมายถึง จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จะได้จาก

การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การบังคับขายในวันที่วัดมูลค่าของสินทรัพย์น้ัน หรือจาํนวนเงินสด

หรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสนิโดยไม่ต้องคิดลด 

29.4. มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธ ิ 

ในอนาคต ซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ันในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  

และการแสดงหน้ีสนิด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ ซ่ึงคาดว่าจะต้องจ่ายชาํระ

หน้ีสนิในการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ 

29.5. มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่าย

ชาํระหน้ีกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ราคาตลาด 

(ซ้ือขายคล่อง) หรือมูลค่าปัจจุบันของราคาที่จะต้องชาํระ เพ่ือโอนหน้ีสินให้แก่คู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึง เป็นต้น 
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30. เกณฑใ์นการวัดมูลค่ารายการที่กจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะใช้ในการจัดทาํงบการเงิน คือ ราคา

ทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ เช่น สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น 

ถึงแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอาจต้อง

แบกรับภาระต้นทุนการจัดทาํรายงานการเงินที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรมสูงมากเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัผลประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าว ดังน้ัน การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสิน

บางรายการจึงใช้มูลค่ายุติธรรมหากรายการดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมจากตลาดที่มีสภาพคล่องสูง 

เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมสามารถหาได้โดยตรงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้และมีต้นทุนตํ่า 
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บทท่ี 4 

การน าเสนองบการเงิน 

31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับน้ี กําหนดให้ 

งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 

31.1. งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงนาํเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินของกจิการ ณ วันสิ้นงวด 

31.2. งบกาํไรขาดทุน แสดงถึงผลการดาํเนินงานของกจิการสาํหรับงวด 

31.3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในรายการที่เป็น

องค์ประกอบต่างๆ ของเจ้าของในระหว่างงวด   

31.4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ใช้และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่นาํเสนอในงบการเงิน 

32. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่กาํหนดให้กิจการต้องทาํงบกระแสเงินสด แต่หากกิจการ

เห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดกส็ามารถจัดทาํได้ โดยปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน (TFRSs) ที่ว่าด้วย งบกระแสเงินสด 

33. กิจการต้องจัดทาํงบการเงินอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง งบการเงินควรนําเสนอข้อมูลที่เปรียบเทียบได้  

โดยรายการต่างๆ ที่นําเสนอในงบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่นําเสนอสาํหรับ 

งวดก่อน หากกิจการมีความประสงค์จะจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาลน้ัน 

ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

34. รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระสําคัญต้องแยกแสดงใน 

งบการเงิน รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่ไม่คล้ายคลึงกนัแต่ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงิน 

เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสาํคัญ 

35. กิจการต้องไม่นาํสินทรัพย์และหน้ีสิน หรือรายได้และค่าใช้จ่าย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมีข้อกาํหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้ 

36. งบการเงินของกจิการต้องมีการระบุเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยต้องแสดงรายการต่อไปนี้  

36.1. ช่ือของงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน เป็นต้น 

36.2. ช่ือของกิจการที่เสนอรายงาน และการเปล่ียนแปลงของข้อมูลดังกล่าว นับจากสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานงวดก่อน 

36.3. วันที่สิ้นสดุของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินชุดน้ี 

36.4. สกุลเงินที่ใช้รายงาน 

36.5. จาํนวนหลักที่ใช้ในการแสดงจาํนวนเงินในงบการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

37. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ โดยแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ดังน้ี 

37.1. สนิทรัพย์ต้องจัดเป็นสนิทรัพย์หมุนเวียน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

37.1.1. สนิทรัพย์น้ันเป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่ไม่มีข้อจาํกดัในการใช้ 

37.1.2. กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายใน

รอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ 

37.1.3. กจิการมีสนิทรัพย์น้ันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้น คือ มีไว้เพ่ือค้า 

37.1.4. กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก

รอบระยะเวลารายงาน  

สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นถือเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

37.2. หน้ีสนิต้องจัดเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

37.2.1. กจิการคาดว่าจะชาํระคืนหน้ีสนิภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานปกติ 

37.2.2. หน้ีสนินั้นถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

37.2.3. กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขในการเล่ือนการชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

หน้ีสนิที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จัดเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

38. กิจการต้องแสดงรายการต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงินเป็นอย่างน้อย (ถ้ามี) โดยแยกแสดง

รายการแต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน 

38.1. เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

38.2. เงินลงทุนช่ัวคราว 

38.3. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

38.4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

38.5. สนิค้าคงเหลือ 

38.6. สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

38.7. เงินลงทุนระยะยาว 

38.8. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

38.9. อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

38.10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

38.11. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

38.12. สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

38.13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

38.14. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
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38.15. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

38.16. เงินกู้ยืมระยะสั้น 

38.17. ประมาณการหน้ีสนิระยะสั้น 

38.18. หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น 

38.19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

38.20. ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 

38.21. หน้ีสนิไม่หมุนเวียนอื่น 

38.22. ทุนที่ออกและสาํรองต่างๆ รวมทั้งกาํไร (ขาดทุน) สะสม  

39. กิจการที่ไม่มีหุ้นทุน เช่น ห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องเปิดเผยข้อมูล ซ่ึง

เทยีบเทา่กบัข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 38.22. ของส่วนของเจ้าของแต่ละประเภท 

งบก าไรขาดทุน 

40. กจิการต้องรับรู้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการสาํหรับงวดในงบกาํไรขาดทุน เพ่ือคาํนวณหา

ผลกาํไร (ขาดทุน) ยกเว้นรายการกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กาํหนดให้กจิการต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  

41. กิจการต้องแสดงรายการดังต่อไปน้ีในงบกําไรขาดทุนเป็นอย่างน้อย โดยแยกแสดงรายการ 

แต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน 

41.1. รายได้ 

41.2. ต้นทุนทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยดอกเบี้ ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่นๆ 

41.3. ภาษีเงินได้ 

41.4. กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

42. ในการรายงานค่าใช้จ่าย กิจการจะเลือกจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ หรือตามลักษณะขึ้ นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ 

42.1. การจาํแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

42.1.1. กจิการต้องรวบรวมและนาํเสนอค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามลักษณะของ

รายการ โดยไม่ปันส่วนตามหน้าที่ต่างๆ ภายในกจิการ 

42.1.2. ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่จาํแนกตามลักษณะ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ซ้ือวัตถุดิบ ค่า

ขนส่ง ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าโฆษณา เป็นต้น 

42.1.3. ตัวอย่างของงบกาํไรขาดทุนจาํแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสาํหรับ

กจิการผลิต กจิการค้าปลีกและค้าส่ง และกจิการให้บริการ แสดงได้ดังน้ี 
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กิจการผลิต 

รายได้         

รายได้จากการขาย      XX 

รายได้อื่น       XX 

รวมรายได้       XX 

ค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสาํเรจ็รูปและงานระหว่างทาํ  XX 

งานที่ทาํโดยกจิการและบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน   XX 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป     XX 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน      XX 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย    XX 

ค่าใช้จ่ายอื่น       XX 

รวมค่าใช้จ่าย       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  XX 

ต้นทุนทางการเงิน       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     XX 

ภาษีเงินได้       XX 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

กิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง 

รายได้         

รายได้จากการขาย      XX 

รายได้อื่น       XX 

รวมรายได้       XX 

ค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสาํเรจ็รูป    XX 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน      XX 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย    XX 

ค่าใช้จ่ายอื่น       XX 

รวมค่าใช้จ่าย       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  XX 

ต้นทุนทางการเงิน       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     XX 

ภาษีเงินได้       XX 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 
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กิจการใหบ้ริการ 

รายได้         

รายได้จากการให้บริการ     XX 

รายได้อื่น       XX 

รวมรายได้       XX 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน      XX 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย    XX 

ค่าใช้จ่ายอื่น       XX 

รวมค่าใช้จ่าย       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  XX 

ต้นทุนทางการเงิน       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     XX 

ภาษีเงินได้       XX 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

42.2. การจาํแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ 

42.2.1. กจิการต้องรวบรวมและนาํเสนอค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามหน้าที่ 

42.2.2. ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่จาํแนกตามหน้าที่ ได้แก่ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าจัดส่งสนิค้า และค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหาร เป็นต้น 

42.2.3. กจิการที่เลือกวิธกีารจาํแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ อาจเลือกนาํเสนองบกาํไรขาดทุน

แบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น 

42.2.3.1. งบกาํไรขาดทุนแบบขั้นเดียว กิจการต้องแสดงรายได้ประเภทต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ แยกออกจากกัน และแสดงผลต่างของ

รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นกาํไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

รายได้ 

รายได้จากการขาย/รายได้จากการให้บริการ  XX 

รายได้อื่น      XX 

รวมรายได้      XX 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ   XX 

ค่าใช้จ่ายในการขาย     XX 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     XX 

ค่าใช้จ่ายอื่น      XX 

รวมค่าใช้จ่าย      XX 
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กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ XX 

ต้นทุนทางการเงิน     XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้    XX 

ภาษีเงินได้      XX 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ     XX 

42.2.3.2. งบกาํไรขาดทุนแบบหลายขั้น กิจการต้องนําเสนอกําไรในระดับ

ต่างๆ ได้แก่ กาํไรขั้นต้น กําไรจากการดําเนินงาน กาํไรก่อนหัก

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และกาํไรสทุธ ิดังตัวอย่างต่อไปนี้  

รายได้จากการขาย/รายได้จากการให้บริการ   XX 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ     XX 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น      XX 

รายได้อื่น       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย     XX 

ค่าใช้จ่ายในการขาย      XX 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      XX 

ค่าใช้จ่ายอื่น       XX 

รวมค่าใช้จ่าย       XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  XX 

ต้นทุนทางการเงิน      XX 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     XX 

ภาษีเงินได้       XX 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      XX 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

43. กจิการต้องนาํเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจ้าของโดยนาํเสนอรายการต่อไปนี้  

43.1. เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและจ่ายคืนให้แก่เจ้าของ รวมทั้งส่วนแบ่งกาํไร 

43.2. กาํไรหรือขาดทุนสทุธสิาํหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 

43.3. ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด ของกาํไร (ขาดทุน) สะสม และรายการต่างๆในส่วนของเจ้าของ 

การเปล่ียนแปลงรายการต่างๆ ระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการน้ันๆ ณ วันสิ้นงวด 

43.4. รายการซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไปยัง

ส่วนของเจ้าของ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

44. หมายเหตุประกอบงบการเงินของกจิการต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  
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44.1. ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการ

ที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ 

44.2. สรุปนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ 

44.3. ข้อมูลที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

44.4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน ภาระผูกพันตามสญัญา 

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่กาํหนดให้กิจการเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานกส็ามารถจัดทาํได้  

โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้วยเร่ือง การเสนอข้อมูล

ทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

46. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้อง หากกิจการเหน็ถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง  

กส็ามารถจัดทาํได้ โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้วย

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง 

47. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน หากกิจการเหน็ถึงประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน กส็ามารถ

จัดทาํได้ โดยปฏบัิติตามข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ว่าด้วยเร่ือง การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บทท่ี 5 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด 

48. การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีประกอบด้วย (ก) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (ข) การเปล่ียนแปลง

ประมาณการบัญชี และ (ค) การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

49. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงวิธีปฎิบัติทางการบัญชี ซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เช่นเดียวกนั 

50. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ

หน้ีสิน หรือจาํนวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมิน

สภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหน้ีสิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

เป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากเดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการจึง

ไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

51. ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก็ตาม ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว  

(ก) มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ (ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และนาํมาใช้ในการจัดทาํและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคาํนวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการ

บัญชี การมองข้ามหรือการตีความข้อเทจ็จริงผิดพลาด และการทุจริต 

นโยบายการบญัชี 

52. ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมิได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติสาํหรับรายการค้า 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นเป็นการเฉพาะ กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการ

บัญชีโดยอ้างองิ และพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามลาํดับต่อไปนี้  

52.1. ข้อกาํหนดและแนวปฏบัิติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับเร่ืองที่

คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกนั  

52.2. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน คาํนิยามและการรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า

องค์ประกอบของงบการเงิน ที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการน้ันๆ  
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การเลือกใชแ้ละการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

53. เมื่อกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏบัิติเป็นการเฉพาะกับรายการค้า เหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์อื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏบัิติทางบัญชีที่นาํมาใช้ปฏิบัติกับรายการ

ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับเร่ืองน้ัน  

54. มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํหนดนโยบายการบัญชีที่สรุปว่ามีผลทาํให้งบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและน่าเช่ือถือเกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่นและ

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ นโยบายการบัญชีไม่จาํเป็นต้องถือปฏบัิติกบัรายการที่ไม่มีสาระสาํคัญ  

ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

55. กจิการต้องเลือกใช้และนาํนโยบายการบัญชีมาถือปฏบัิติอย่างสมํ่าเสมอกบัรายการค้า เหตุการณ์และ

สถานการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กาํหนดหรือ

อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้สาํหรับรายการแต่ละประเภท หาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวได้ กิจการต้องเลือกและ  

นาํนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏบัิติอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับรายการแต่ละประเภท 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

56. กจิการต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปล่ียนแปลงน้ันเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

56.1. เกดิจากข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

56.2. ทาํให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องการตัดสินใจมากข้ึนในส่วนที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบของรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานของกจิการ  

57. ผู้ใช้งบการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือระบุถึงแนวโน้มของฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกิจการ ดังน้ัน กิจการจึงต้องใช้

นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชีและจากงวดหน่ึงไปยังงวดถัดไป เว้นแต่การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงที่กล่าวข้างต้น  

58. กรณีต่อไปน้ีไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

58.1. การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น  

ที่มีเน้ือหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกดิข้ึนมาก่อน 

58.2. การนาํนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการค้า เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่น 

ที่ไม่เคย เกดิข้ึนมาก่อน หรือเคยเกดิข้ึนแต่ไม่มีสาระสาํคัญ 

59. เม่ือกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโดยการนํา

นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจํานวนเงินของ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุจาํนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้ ให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป กล่าวคือ ใช้นโยบายบัญชีใหม่สาํหรับ

รายการค้า เหตุการณ์และสถานะการณ์ต่างๆหลังจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

60. เมื่อกิจการเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติทาํให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี

ปัจจุบัน หากกจิการไม่สามารถระบุจาํนวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบน้ันหรือหากผลกระทบน้ัน

มีผลต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

60.1. ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่นาํมาถือปฏบัิติ 

60.2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเป็นการปฏิบัติตามที่ก ําหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วง

เปล่ียนแปลง 

60.3. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

60.4. คาํอธบิายเกี่ยวกบัข้อกาํหนดในช่วงที่มีการเปล่ียนแปลง 

60.5. ข้อกาํหนดในช่วงที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 

60.6. สาํหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หากสามารถปฏบัิติได้ กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของรายการ

ปรับปรุงที่กระทบต่อ 

ก. รายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ 

ข. งบการเงินสาํหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 

61. หากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจทาํให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน 

ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีน้ันๆ เว้นแต่จะไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติที่จะระบุจาํนวน

เงินที่ต้องปรับปรุง หรืออาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

61.1. ลักษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

61.2. เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ทาํให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือและเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสนิใจมากย่ิงขึ้นได้อย่างไร 

61.3. สาํหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หากสามารถปฏบัิติได้ กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของรายการ

ปรับปรุงที่กระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

61.4. จํานวนเงินของรายการปรับงบการเงินที่นําเสนอหากสามารถทาํได้ ในทางปฏิบัติ และ 

งบการเงินสาํหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

62. กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชี โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป

ด้วยการรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีสาํหรับงวดปัจจุบันและงวดอนาคต 

ที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ัน เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า

คงเหลือ การเปล่ียนแปลงจาํนวนหน้ีสงสยัจะสญู 

การเปิดเผยขอ้มูล 

63. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและจาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

ที่มีผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับงวดบัญชีปัจจุบัน หรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีต่อไป 

เว้นแต่ ไม่สามารถประมาณจาํนวนเงินของผลกระทบได้ 
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64. หากกจิการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต เน่ืองจากไม่สามารถประมาณจาํนวนเงินของ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ขอ้ผิดพลาด 

65. กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสาํคัญของงวดก่อน โดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรก 

ที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย 

65.1. ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ เสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขใน

งวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดได้เกดิข้ึน หรือ 

65.2. หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทยีบ กจิการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน และ

ส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสดุที่นาํมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ 

66. กจิการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อนโดยการปรับงบการเงินย้อนหลัง เว้นแต่ในทาง

ปฏิบัติไม่สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุ

จาํนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกดิจากข้อผิดพลาดได้ 

67. หากในทางปฏบัิติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทยีบไม่ว่างวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวดก็ตาม กิจการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวด

ของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของสาํหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ (ซ่ึงอาจเป็น

งวดบัญชีปัจจุบัน) 

68. หากในทางปฏบัิติ กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่เกิดจากข้อผิดพลาด

ที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงข้อมูลที่นาํมาแสดง

เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบด้วยวิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป นับจากวันแรกสดุที่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ 

69. การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง

บัญชีมีลักษณะเป็นการประมาณการที่อาจต้องมีการทบทวนเม่ือกิจการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างเช่น ผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่นอนไม่ถือเป็นการแก้ไข

ข้อผิดพลาด 

การเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีขอ้ผิดพลาดในงวดก่อน 

70. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

70.1. ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินงวดก่อน 

70.2. สาํหรับงบการเงินของงวดก่อนที่นาํมาแสดงเปรียบเทยีบ กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของ

รายการปรับปรุงเทา่ที่สามารถปฏบัิติได้ ที่มีผลกระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

70.3. จาํนวนเงินของรายการปรับปรุง ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีแรกสุดที่นาํมาแสดงเปรียบเทยีบ 
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70.4. หากในทางปฏบัิติกจิการไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังสาํหรับงบการเงินงวดก่อนงวด

ใดงวดหน่ึงได้ กจิการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นาํไปสู่การเกดิข้ึนของเง่ือนไขดังกล่าวและ

รายละเอยีดว่ากจิการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร  

งบการเงินสาํหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อกี 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

71. เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดในมือ ได้แก่ ธนบัตรและเหรียญ

กษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คที่ถึงกาํหนดชําระแต่ 

ยังมิได้นาํฝาก เชค็เดินทาง และดราฟต์ของธนาคาร สาํหรับเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งน้ีไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก

ประจาํ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวโดยจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์หมุนเวียน หรือเงินลงทุนระยะยาวโดยจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

72. รายการเทยีบเทา่เงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงิน

สดในจาํนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระสาํคัญ เช่น 

เงินลงทุนที่มีวันครบกาํหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เป็นต้น 

73. กจิการต้องนาํเสนอเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดรวมเป็นรายการเดียวกนั 

74. กิจการไม่ควรนาํเสนอเงินฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการเบิกถอนเป็นรายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากธนาคาร 

ที่กิจการนาํไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมและไม่สามารถถอนได้ เป็นต้น มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการแสดงเงินฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการเบิกถอนเป็นสินทรัพย์อื่น 

โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับกาํหนดเวลาของข้อจาํกัด 

ในการเบิกถอน 

75. หากกิจการมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอน กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียด

เกี่ยวกบัเง่ือนไขหรือข้อจาํกดัในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

76. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ดังน้ัน จึงไม่สามารถนาํมาหักกลบกับรายการเงิน

สดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 
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ลูกหนี้  

77. ลูกหน้ี หมายถึง สทิธทิี่กจิการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึง

กาํหนดชาํระ ลูกหน้ีอาจรวมถึงลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นฯ 

77.1. ลูกหน้ีการค้า หมายถึง ลูกหน้ีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กิจการได้ส่งใบ

แจ้งหน้ีหรือได้ตกลงอย่างเป็นทางการกบัผู้ซ้ือ รายการดังกล่าวน้ีอาจอยู่ในรูปของตัว๋เงินรับ 

77.2. ลูกหน้ีอื่น หมายถึง ลูกหน้ีที่ไม่ใช่ลูกหน้ีการค้า เช่น ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและ

ลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมอื่น เป็นต้น 

78. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นอาจเกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอิสระ หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

หากลูกหน้ีการค้าเกิดจากธุรกรรมการค้าระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องใช้

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่าลูกหน้ีการค้า 

79. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าที่จะได้รับ ซ่ึงหมายถึงมูลค่าหลังจากหัก 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

80. การรับรู้รายได้จากดอกเบ้ียรับให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในบทที่ 18 เร่ือง รายได้ 

วิธีการประมาณหนี้ สงสยัจะสูญ 

81. วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญสามารถทาํได้สามวิธี ได้แก่ วิธีอัตราร้อยละของยอดขายเช่ือสุทธ ิ 

วิธอีตัราร้อยละของลูกหน้ีที่ค้างชาํระจาํแนกตามอายุของลูกหน้ี และวิธพิีจารณาลูกหน้ีเป็นแต่ละราย 

81.1. วิธอีตัราร้อยละของยอดขายเช่ือสุทธิ คาํนวณจาํนวนหน้ีสงสัยจะสูญเป็นร้อยละของยอดขาย

เช่ือสทุธ ิ 

81.2. วิธีอัตราร้อยละของลูกหน้ีที่ค้างชําระจําแนกตามอายุของลูกหน้ี คาํนวณโดยการจัดกลุ่ม

ลูกหน้ีจาํแนกตามอายุของหน้ีที่ค้างชาํระ ลูกหน้ีกลุ่มที่ค้างชาํระนานนาํมาคาํนวณหาจาํนวน

หน้ีสงสัยจะสูญด้วยอัตราร้อยละที่สูงกว่าลูกหน้ีที่เร่ิมค้างชาํระเกินกาํหนด โดยถือว่าลูกหน้ี 

ที่ค้างชาํระนานจะมีโอกาสไม่ชาํระหน้ีมากกว่าลูกหน้ีที่เร่ิมเกดิข้ึน  

81.3. วิธีพิจารณาลูกหน้ีเป็นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการชาํระหน้ีและจาํนวนเงิน 

ที่คาดว่าจะได้รับชาํระจากลูกหน้ี 

82. กิจการต้องรับรู้จาํนวนหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน ควบคู่กับการรับรู้ค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสญู ซ่ึงเป็นบัญชีปรับมูลค่าบัญชีลูกหน้ี ในงบแสดงฐานะการเงิน  

การตดัจ าหนา่ยหนี้ สูญ 

83. หากลูกหน้ียังไม่ชาํระหน้ีเมื่อครบกาํหนดแล้ว และกิจการได้มีการดาํเนินการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ี

จนถึงที่สุดแล้ว และคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชาํระหน้ี ให้กิจการจาํหน่ายลูกหน้ี

ออกจากบัญชี และปรับลดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูที่เกี่ยวข้อง 
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หนี้ สูญไดร้บัคืน 

84. หากลูกหน้ีที่กิจการตัดจาํหน่ายไปแล้วกลับมาชาํระหน้ีให้แก่กิจการ ให้กิจการโอนกลับบัญชีลูกหน้ี 

และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูที่เกี่ยวข้องด้วยจาํนวนเงินที่ได้รับกลับคืน พร้อมบันทกึรายการรับชาํระหน้ี

จากลูกหน้ี  

การเปิดเผยขอ้มูล 

85. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

85.1. มูลค่าหน้ีสญูที่ตัดจาํหน่ายระหว่างงวด 

85.2. หน้ีสญูได้รับคืนสาํหรับงวด 

85.3. จาํนวนและรายละเอยีดของลูกหน้ีที่ใช้เป็นหลักทรัพย์คํา้ประกนั 
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สินคา้คงเหลือ  

86. สนิค้าคงเหลือ หมายถึง สนิทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้  

86.1. ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ 

86.2. อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสนิค้าสาํเรจ็รูปเพ่ือขาย 

86.3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 

87. สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซ้ือและถือไว้เพ่ือขาย เช่น สินค้าที่ผู้ค้าปลีกซ้ือและถือไว้เพ่ือขาย หรือ

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพ่ือขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าสาํเร็จรูปที่ผลิต สินค้า

ระหว่างผลิต วัตถุดิบ และวัสดุที่ถือไว้เพ่ือรอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต และในกรณีที่เป็นกิจการ 

ให้บริการ สนิค้าคงเหลือจะรวมถึงต้นทุนงานให้บริการส่วนที่กจิการยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ 

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

88. สนิค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 

89. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุน

อื่นๆ ที่เกดิข้ึนเพ่ือให้สนิค้าคงเหลือน้ันอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ตน้ทุนในการซ้ือ 

90. ต้นทุนในการซ้ือของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซ้ือ อากรขาเข้าและภาษีอื่น (สุทธิจากจาํนวนที่

กิจการจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และ

ต้นทุนอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินค้าสาํเร็จรูปวัตถุดิบ และบริการ ในการคาํนวณ

ต้นทุนในการซ้ือสนิค้าให้นาํส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืนและรายการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนัมาหักออก  

ตน้ทุนแปลงสภาพ 

91. ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการแปลงสภาพวัตถุดิบ

ทางตรงให้เป็นสินค้าสาํเร็จรูป ต้นทุนแปลงสภาพ ประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่าย  

การผลิตคงที่ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่

เกิดขึ้ นในการผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบาํรุงรักษาอาคาร

โรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้นทุนเกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน เป็นต้น 

ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปร

โดยตรงกบัปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงงานทางอ้อม เป็นต้น  
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ตน้ทุนงานใหบ้ริการ 

92. ในกรณีที่กิจการให้บริการมีสินค้าคงเหลือให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าวด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุน

ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแรงงาน และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการให้บริการ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการ 

การค านวณตน้ทุน 

93. ในการคาํนวณต้นทุนของสินค้าเม่ือขาย กิจการอาจเลือกใช้วิธีการคาํนวณต้นทุนสินค้าที่ขายโดย 

ใช้วิธรีาคาเจาะจง หรือวิธเีข้าก่อนออกก่อน หรือวิธถีัวเฉล่ียต้นทุนสนิค้าที่ซ้ือเข้ามาแต่ละงวด 

ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บั แลว้แต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

94. ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่าน้ันเกิดความเสียหายหรือเกิด

ความล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืน

หากประมาณการต้นทุนในการทาํต่อให้เสรจ็หรือประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือทาํให้สินค้าขายได้

เพ่ิมข้ึน การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสอดคล้องกับ

แนวความคิดที่ว่าสนิทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีที่สงูกว่ามูลค่าสทุธิที่จะได้รับจากการขายหรือ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ 

95. มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ

การต้นทุนในการผลิตสนิค้าน้ันให้เสรจ็และต้นทุนที่จาํเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสนิค้าน้ันได้ 

96. การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาจากสินค้าแต่ละประเภท 

แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสนิค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัหรือมีความเกี่ยวพันกนั  

97. กิจการต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าให้ลดตํ่ากว่าราคาทุน  

หากสนิค้าสาํเรจ็รูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุน้ันคาดว่าจะขายได้ในราคาเทา่กบัหรือสูงกว่าราคาทุน

ของสนิค้าสาํเรจ็รูปดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากสินค้าสาํเรจ็รูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุน้ันคาดว่า

จะขายได้ในราคาตํ่ากว่าราคาทุน ให้กิจการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุอื่นให้ลดลงเท่ากับมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับ ในสถานการณ์เช่นน้ี ต้นทุนเปล่ียนแทนของวัตถุดิบและวัสดุอื่นอาจเป็นมูลค่าที่ดี

ที่สดุในการกาํหนดมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ 

98. กิจการต้องไม่ปรับมูลค่างานระหว่างทาํให้ลดตํ่ากว่าราคาทุน  หากสินค้าสาํเร็จรูปที่ผลิตจากงาน 

ระหว่างทาํน้ันคาดว่าจะขายได้ในราคาเทา่กบัหรือสงูกว่าราคาทุนของสินค้าสาํเรจ็รูปนั้น อย่างไรกต็าม  

หากสินค้าสาํเร็จรูปที่ผลิตจากงานระหว่างทาํน้ันคาดว่าจะขายได้ในราคาตํ่ากว่าราคาทุน ให้กิจการ

ปรับลดมูลค่างานระหว่างทาํให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าสําเร็จรูปหักต้นทุน

โดยประมาณในการทาํต่อให้เสรจ็ 
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การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

99. เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าน้ันต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย ในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง  

100. มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต้องบันทึก 

เป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้าให้ลดลง ส่วนผลขาดทุน

อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย เป็นต้น) ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงวดที่มีผลขาดทุนเกดิข้ึน 

101. โดยปกติกิจการสามารถขายสินค้าคงเหลือจากงวดก่อนในงวดปัจจุบัน ดังน้ัน กิจการจึงต้องรับรู้จาํนวน

ที่เกดิจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในงวดปัจจุบัน โดยนาํไปหักจากต้นทุนขายสาํหรับงวดปัจจุบัน  

102. สนิค้าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น เช่น สนิค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารและ

อุปกรณ์ที่สร้างข้ึนเอง เป็นต้น สนิค้าที่ปันส่วนไปยังสนิทรัพย์ประเภทอื่นในลักษณะน้ีให้รับรู้เป็นส่วน

หน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์น้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

103. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

103.1. นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ และวิธทีี่ใช้คาํนวณราคาทุน 

103.2. มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

จาํแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ โดยทั่วไปสินค้าคงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็น 

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่างทาํ วัตถุดิบและวัสดุการผลิต สาํหรับสินค้าคงเหลือของ  

ผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างทาํ 

103.3. มูลค่าของสนิค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบระยะเวลารายงาน 

103.4. มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายในรอบระยะเวลา

รายงาน 

103.5. มูลค่าการบันทึกกลับรายการมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลง และรับรู้เป็นส่วนหน่ึง 

ของต้นทุนขายในรอบระยะเวลารายงานก่อน 

103.6. มูลค่าตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสนิ 
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บทท่ี 9 

เงินลงทุน  

104. เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่กจิการมีไว้ เพ่ือเพ่ิมความม่ังค่ังให้กับกิจการไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ เช่น ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล หรืออยู่ในรูปของราคา 

ที่เพ่ิมข้ึน หรือในรูปของประโยชน์ที่กจิการได้รับ เช่น ประโยชน์ที่ได้จากความสมัพันธท์างการค้า 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

105. กจิการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินลงทุนในตราสารทุนเป็น 

105.1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซ่ึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่มีการซ้ือขาย

ในตลาด โดยมีการซ้ือขายตลอดเวลาทาํการ ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีความรอบรู้ มีความ 

เตม็ใจ และเป็นอิสระจากกัน และมีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน ตัวอย่างของตลาดที่มี

ลักษณะข้างต้น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ และตลาด

ตราสารหน้ี (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

105.1.1. หลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดหรือ

ตราสารหน้ีทุกชนิดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ 

ทาํให้กจิการถือหลักทรัพย์น้ันไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือหากาํไรจากการเปล่ียนแปลง

ราคาของหลักทรัพย์ ดังน้ัน หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงมีอตัราการหมุนเวียนสงู 

105.1.2. หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดหรือ

ตราสารหน้ีทุกชนิด ซ่ึงไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า และในขณะเดียวกันไม่เป็นตรา

สารหน้ีที่กจิการต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด  

105.2. เงินลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด  

106. เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 105 เว้นแต่ว่าตราสารทุนน้ันเป็น 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกจิการร่วมค้า 

107. เงินลงทุนในตราสารหน้ีต้องจัดประเภทตราสารหน้ีเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขายเว้นแต่

ว่าตราสารหน้ีน้ันเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนด 

108. เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อต้ัง

ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่) บริษัทใหญ่

ถือว่ามีอาํนาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มีอาํนาจในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

โดยผ่านบริษัทย่อยอื่นเกินกว่ากึ่งหน่ึงในกิจการที่ไปลงทุน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทใหญ่มีหลักฐานที่

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาํนาจในการออกเสียงน้ันไม่ทาํให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมกิจการ

ดังกล่าวได้   
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109. เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อต้ัง

ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษัท

ย่อยหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า ผู้ลงทุนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน เม่ือ 

ผู้ลงทุนมีอาํนาจในการออกเสียง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่ไปลงทุน (เช่น โดย

ผ่านบริษัทย่อย) อย่างน้อยร้อยละ 20 ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน

ว่าอทิธพิลน้ันไม่เกดิขึ้น 

110. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได้

ก่อตั้งในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมของผู้ร่วมค้า 

111. กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภทเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ 

สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทาํรายการ  

112. ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีเม่ือเร่ิมแรกไม่รวมดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนก่อนที่กิจการจะได้เงิน

ลงทุนดังกล่าวมา เช่น ดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนก่อนที่กิจการจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย

ดังกล่าวรวมอยู่ในราคาซ้ือของหุ้นกู้ แต่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของเงินลงทุน เป็นต้น   

การวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้า 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

113. กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดหรือ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการลดลงของ

มูลค่า (ถ้ามี) ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน  

114. หากกิจการมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการต้องวัด

มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม (ตามปกติ กิจการจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารที่ถืออยู่

ด้วยราคาเสนอซ้ือปัจจุบัน หากราคาเสนอซ้ือปัจจุบันไม่สามารถหาได้หรือไม่เป็นตัวแทนของมูลค่า

ยุติธรรม กิจการอาจใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนแปลงอย่าง 

เป็นสาระสาํคัญระหว่างวันที่มีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดกับวันที่วัดมูลค่า) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน เป็น

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดไปยัง 

งบกาํไรขาดทุนหากหลักทรัพย์น้ันเป็นไปตามคาํนิยามของหลักทรัพย์เพ่ือค้า และรับรู้กาํไร (ขาดทุน) 

ดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้าของ หากหลักทรัพย์น้ันเป็นไปตามคาํนิยามของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้  

115. กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดที่กิจการตั้งใจจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กิจการไม่ได้ตั้งใจจะถือจนครบก าหนด 

ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 

โดยราคาทุนตัดจาํหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหน้ีที่ได้มาเม่ือเร่ิมแรก หักเงินต้นที่จ่ายคืน และ

บวกหรือหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้วิธีการ
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ตัดจําหน่ายส่วนต่างตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงอย่างมสีาระสาํคัญ   

116. กจิการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กิจการ

ไม่ได้ตั้งใจจะถือจนครบกาํหนดด้วยมูลค่ายุติธรรม และกิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาทุน  

ตัดจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดงวดการรายงาน เป็นกาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดไปยังงบกาํไรขาดทุนหากหลักทรัพย์

น้ันเป็นไปตามคาํนิยามของหลักทรัพย์เพ่ือค้า และรับรู้กาํไร (ขาดทุน) ดังกล่าวไปยังส่วนของ

เจ้าของ หากหลักทรัพย์น้ันเป็นไปตามคาํนิยามของหลักทรัพย์เผื่อขาย  

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

117. ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง อย่างมี

สาระสาํคัญและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานที่แสดงความน่าเช่ือถือของผู้ออก 

ตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ เป็นต้น กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนใน

งบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเช่ือถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมาก

จนเกินไป และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายเงินลงทุนตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณี

ที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งช้ีข้างต้นอกีต่อไป กจิการสามารถบันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

การจ าหนา่ยเงินลงทุน 

118. ในการจําหน่ายเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสุทธิ  

ที่ได้รับกบัราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นกาํไร (ขาดทุน) ทนัททีี่เกดิข้ึน  

119. หากกิจการจําหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคํานวณกําไร 

(ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องคาํนวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักหรือ 

วิธเีข้าก่อน-ออกก่อน 

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

120. ตามปกติ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึงจะไม่เกิดขึ้ นบ่อย 

เน่ืองจากกิจการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุน นับต้ังแต่เร่ิมแรกที่ได้เงินลงทุนมา 

หากกิจการไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

ในทนัท ี อย่างไรกต็าม สถานการณ์ที่เปล่ียนไปอาจทาํให้กิจการต้องโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

121. กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

121.1. สาํหรับการโอนเปล่ียนหลักทรัพย์เพ่ือค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันนั้นในงบกาํไรขาดทุนทนัท ี
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121.2. สาํหรับการโอนเปล่ียนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า กิจการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันน้ัน พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปล่ียนในงบ

กาํไรขาดทุนทนัท ี

121.3. สาํหรับตราสารหน้ีที่โอนเปล่ียนจากหลักทรัพย์เผ่ือขายไปเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

กาํหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี และปรับปรุงส่วนเกิน

ทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่างระหว่าง

ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุนดังกล่าวยังคง

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และต้องตัดจาํหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่

ของตราสารหน้ีในลักษณะเดียวกับการตัดจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีโดย

ใช้วิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงหรือวิธอีื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญสาํหรับการโอน

เปล่ียนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขายกิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

โอนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ 

121.4. สาํหรับการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย กิจการ

ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี

กบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ 

121.5. สาํหรับตราสารทุนที่โอนเปล่ียนจากหลักทรัพย์เผ่ือขายไปเป็นตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์

ที่อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า 

กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผ่ือขาย กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในบทที่ 5 เร่ือง การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข

ข้อผิดพลาด เม่ือกจิการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ใช้ 

121.6. สาํหรับตราสารทุนที่โอนเปล่ียนจากตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทกึบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคา

ตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

122. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเงินลงทุน ดังน้ี 

122.1. สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดและ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กิจการต้ังใจถือ 

จนครบกาํหนด ให้กจิการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาทุนตัดจาํหน่าย จาํนวนเงินตามสัญญา 

และระยะเวลาครบกาํหนด 
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122.2. สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กิจการ

ไม่ได้ต้ังใจถือจนครบกาํหนด ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัด

จาํหน่าย จาํนวนเงินตามสญัญา กาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

และระยะเวลาครบกาํหนด 

122.3. สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ให้กิจการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัราคาทุนและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) 

122.4. สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ให้กิจการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ราคาทุน และกาํไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

ปรับมูลค่าเงินลงทุน 

122.5. ให้เปิดเผยข้อจาํกดัในการขายเงินลงทุน เช่น การนาํเงินลงทุนไปใช้เป็นหลักประกัน เป็นต้น 

หากเงินลงทุนข้างต้นมีข้อจาํกดัดังกล่าว 



 34/89 

บทท่ี 10 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

123. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต  

ในการจําหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน ซ่ึงกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์

มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา  

การรบัรูร้ายการ 

124. กจิการต้องรับรู้ต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือก่อสร้างรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุน

ที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการซ่อมบาํรุง ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปล่ียนแทนส่วนประกอบของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสนิทรัพย์ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปนี้   

124.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการน้ัน 

124.2. กจิการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

125. ตามปกติ ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบาํรุงจะจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือและรับรู้ 

ในงบกาํไรขาดทุนเมื่อนํามาใช้ อย่างไรกต็าม ช้ินส่วนอะไหล่ที่สาํคัญและอุปกรณ์ที่สาํรองไว้ใช้งานที่

กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาการรายงาน ให้ถือเป็นที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สาํหรับช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ที่สาํคัญที่ใช้ในการซ่อมบาํรุงที่ต้องใช้ร่วมกับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ กจิการต้องบันทกึช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์น้ันเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

126. กจิการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์

โดยใช้ราคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

127. ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

127.1. ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า และจํานวน 

ที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 

127.2. ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

127.3. ต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสาํหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ 

ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้

สนิทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึง 
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การวดัมูลค่าของราคาทุน 

128. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม

ได้อย่างน่าเช่ือถือได้ กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วยราคาตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน  

129. ในการครอบครองอาคารชุดหรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสถานการณ์ที่กิจการได้สิทธิ

ในการครอบครองและใช้ประโยชน์เฉพาะพ้ืนที่ของอาคารชุดหน่วยน้ัน และทรัพย์สินส่วนกลางที่มี

สิทธิในการใช้ร่วมกันกับเจ้าของอาคารชุดหน่วยอื่น ให้กิจการรับรู้ต้นทุนทั้งหมดของการได้มา 

ซ่ึงอาคารชุดหรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้เป็นรายการอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มา 

เป็นหน่วยเดียวกนั  

130. กิจการต้องปันส่วนรายจ่ายที่เกิดข้ึนให้กับรายการสินทรัพย์ทุกรายการที่รวมอยู่ในรายจ่ายน้ัน และ

บันทึกรายการแต่ละรายการเป็นสินทรัพย์แยกจากกัน กรณีเช่นนี้ เกิดขึ้ นเมื่อสินทรัพย์แต่ละรายการ 

มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือให้ประโยชน์ต่อกิจการในรูปแบบที่ต่างกัน ซ่ึงทาํให้กิจการต้องใช้

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและอัตราที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กิจการจําเป็นต้องแยกบันทึกอาคาร 

ออกจากลิฟทห์รือบันไดเล่ือน และแยกบันทกึอาคารออกจากที่ดิน เป็นต้น 

131. หากแต่ละส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันหรือให้ประโยชน์ต่อกิจการ

ในรูปแบบที่ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ กิจการต้องปันส่วนรายจ่ายที่เกิดข้ึนสาํหรับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์

น้ันให้กบัแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสาํคัญ เช่น การแยกบันทกึส่วนประกอบของเคร่ืองจักร เป็นต้น 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั  

132. ภายใต้เกณฑก์ารรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 124 กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุง

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจาํเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ัน หากรายจ่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่กิจการต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน 

งบกาํไรขาดทุนเมื่อเกดิขึ้น  

133. กจิการอาจจาํเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด กจิการต้องรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและเป็นไปตาม

เกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนตามหลักการของ

การตัดรายการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี  



 36/89 

134. กิจการอาจจําเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่กาํหนดเพ่ือค้นหา

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้รายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง กิจการต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการ

ตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปล่ียนแทน หากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 124 

กจิการต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ในคร้ังก่อน  

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

135. กิจการต้องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์น้ัน ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)  

136. ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการ

กาํหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

137. ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้

เหน็ว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือชาํรุดเสียหาย มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการ

ใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้ น 

ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไป การเกิดภาวะซบเซาของตลาด

อสงัหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาวะดังกล่าว

จะหมดไปเมื่อไร เป็นต้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในงบกาํไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเช่ือถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูง

มากจนเกินไป (ไม่จาํเป็นต้องเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ) และราคาขายหักด้วยต้นทุน

ในการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งช้ีข้างต้นอกีต่อไป กจิการสามารถบันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

ค่าเสือ่มราคา 

138. กจิการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่วนที่

มีนัยสาํคัญแยกต่างหากจากกนั 

139. มูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ต้องปันส่วนเป็นค่าเสื่อมราคาอย่างมีระบบตลอด

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาต้องสะท้อนถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

กิจการได้รับจากการใช้สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนแต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น  

ค่าเสื่อมราคาที่ต้องนําไปรวมเป็นราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ชนิดอื่น กิจการต้องไม่คิดค่าเสื่อม

ราคาสาํหรับสนิทรัพย์ที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่จาํกดั เช่น ที่ดิน เป็นต้น 
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จ านวนท่ีคิดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

140. กิจการต้องปันส่วนจาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์  

141. จาํนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจาํนวนเงินหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ (เดิมเรียกว่า  

ราคาซาก) 

142. มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จาํนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 

หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน หากสินทรัพย์น้ันมีอายุและ 

สภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์ 

143. กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการ

คาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้อย่าง 

มีสาระสาํคัญ กจิการต้องคาํนวณค่าเสื่อมราคาใหม่โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

144. การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน เช่น เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะ

สิ้นสดุเม่ือกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ันออกจากบัญชี หรือเมื่อได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นก่อน 

145. ในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องคาํนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

145.1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ โดยประเมินจากกาํลังการผลิตหรือผลผลิตที่

คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

145.2. การชาํรุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการดาํเนินงาน เช่น 

จาํนวนผลัดในการใช้และแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมทั้งการดูแลและบาํรุงรักษา

สนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย 

145.3. ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง

การผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการ ซ่ึงเป็นผลผลิต

จากสนิทรัพย์น้ัน   

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

146. กิจการต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

147. กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะ

รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไปอย่าง

มีสาระสาํคัญ กจิการต้องเปล่ียนวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาเพ่ือสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิที่เปล่ียนแปลงไปโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 
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148. วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธ ีเช่น วิธเีส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต เป็นต้น 

วิธีเส้นตรงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคามีจํานวนคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่เปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอด

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีจาํนวนผลผลิตมีผลทาํให้ค่าเสื่อมราคาขึ้ นอยู่กับประโยชน์หรือ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

การคิดค่าเสื่อมราคาต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมูลค่าตามบัญชีภายหลังค่าเผื่อการลดมูลค่าของรายการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่กาํหนดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่น้ัน  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

149. กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย หากกิจการมีวัตถุประสงค์ 

ที่จะถือไว้เพ่ือขายโดยพิจารณาจากการที่มูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่ 

มาจากการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

150. เมื่อกจิการจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ให้กจิการปฏบัิติดังน้ี 

150.1. สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายถือเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

150.2. วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ด้วยจาํนวนที่ตํ่า

กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและราคาที่คาดว่าจะขายได้สทุธจิากต้นทุนในการขายและรับรู้ผล

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสาํหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆ ไปของสินทรัพย์ 

ในงบกาํไรขาดทุนทันที เพ่ือให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจาก

ต้นทุนในการขาย  

150.3. กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของราคาที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจาก

ต้นทุนในการขายของสนิทรัพย์ในงบกาํไรขาดทุน แต่ไม่เกนิยอดผลขาดทุนจากการลดมูลค่า

สะสมที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ี 

150.4. กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่ อมราคา (หรือค่าตัดจําหน่าย) ของสินทรัพย์น้ันระหว่าง 

ที่สนิทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

150.5. เมื่อกิจการจาํหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้กาํไร (ขาดทุน) ที่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน

เมื่อกจิการตัดรายการสนิทรัพย์น้ันออกจากบัญชี  

การตดัรายการ 

151. กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือ

เป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

151.1. กจิการจาํหน่ายสนิทรัพย์  

151.2. กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือจากการ

จาํหน่ายสนิทรัพย์ 
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152. ในกรณีที่กจิการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อ

กิจการจาํหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้กาํไร (ขาดทุน) ที่เกิดข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ในงบกาํไรขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี โดยผลกาํไร 

(ขาดทุน) ที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่

ได้รับจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

153. ในกรณีที่กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี  

เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้กาํไร (ขาดทุน) ที่เกิดข้ึนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในงบกาํไรขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี โดยผลกาํไร (ขาดทุน) 

ที่เกดิจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูล 

154. กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปน้ีทุกข้อในงบการเงินสาํหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

154.1. เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้กาํหนดมูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์  

และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) 

154.2. วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

154.3. อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

154.4. มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ และค่าเผื่อ

การลดมูลค่า ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด และรายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่าง

วันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง 

154.4.1. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึน 

154.4.2. ค่าเสื่อมราคา  

154.4.3. การเปล่ียนแปลงอื่น 

155. กจิการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกรายการในงบการเงินด้วย 

155.1. ข้อบ่งช้ีว่ารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร 

155.2. จาํนวนและข้อจาํกดัในกรรมสทิธิ์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสนิ 

155.3. จาํนวนเงินภาระผูกพันตามสญัญาที่ตกลงไว้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
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บทท่ี 11 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

156. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะ 

ทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 

สทิธบัิตร สมัปทาน และฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นต้น 

157. สนิทรัพย์สามารถระบุได้กต่็อเมื่อ 

157.1. สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน 

ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิที่สามารถระบุได้ โดยไม่คาํนึงว่ากจิการต้ังใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

157.2. ได้มาจากการทาํสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่คํานึงถึงว่าสิทธิเหล่าน้ันจะ

สามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

การรบัรูร้ายการ 

158. กจิการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่อเข้าเกณฑทุ์กข้อต่อไปนี้  

158.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจาก

สนิทรัพย์น้ัน 

158.2. ราคาทุนของสนิทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

159. กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน โดยใช้ข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ข้อสมมติดังกล่าวต้องแสดง 

ให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนตลอดช่วงอายุ 

การให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

160. ในบางกรณี กจิการก่อให้เกดิรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต แต่ไม่สามารถ

รับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ตัวอย่างของรายจ่ายที่ต้องรับรู้ 

เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้นรวมถึงรายการต่อไปนี้  

160.1. รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดําเนินงาน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายด้าน

เลขานุการ ที่เกิดข้ึนในการจัดต้ังกิจการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือธุรกิจ

ใหม่ หรือรายจ่ายสาํหรับเร่ิมการดาํเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑใ์หม่หรือกรรมวิธใีหม่  

160.2. รายจ่ายในกจิกรรมการอบรมบุคลากรต่าง ๆ 

160.3. รายจ่ายในกจิกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  

160.4. รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่

หรือจัดองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

161. กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน 



 41/89 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าแยกต่างหาก 

162. ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

162.1. ราคาซ้ือรวมภาษีนาํเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และจาํนวน

ที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 

162.2. ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

163. ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

163.1. ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงานที่เกดิข้ึนโดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

163.2. ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกดิข้ึนโดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

163.3. ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

164. ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

164.1. ต้นทุนในการแนะนาํสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

164.2. ต้นทุนในการดาํเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ

ฝึกอบรมพนักงาน) 

164.3. ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ากการแลกเปลีย่น 

165. กิจการอาจได้รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน เว้นแต่

กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือได้ กจิการต้องบันทกึสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียน

ด้วยราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดข้ึนภายใน 

166. กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ให้รับรู้รายการ

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน เว้นแต่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน

ดังกล่าวเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการ 

167. ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ กิจการต้อง

แยกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

167.1. ขั้นตอนการวิจัย  

167.2. ขั้นตอนการพัฒนา 

การวิจัย หมายถึง การสาํรวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค  
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การพัฒนา หมายถึง การนาํผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือ การออกแบบเพ่ือ

ผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างเป็นสาํคัญก่อนที่จะเร่ิมผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าสิ่งน้ัน

จะเป็นวัตถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

168. หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสาํหรับโครงการภายในของ  

กิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่

เกดิในขั้นตอนการวิจัยเทา่นั้น 

ขั้นตอนการวิจยั 

169. กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน เป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือรายจ่ายน้ันเกดิขึ้น 

170. ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้  

170.1. กจิกรรมซ่ึงมุ่งที่จะให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

170.2. การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือนาํผลการวิจัยหรือความรู้อื่น 

มาประยุกต์หรือปฏบัิติ 

170.3. การค้นหาทางเลือกสาํหรับวัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

170.4. สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้

สาํหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิม ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นวัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์

ขั้นตอน ระบบ หรือ บริการ 

ขั้นตอนการพฒันา 

171. กิจการจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในข้ันตอนการพัฒนาของโครงการภายใน 

เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่อกจิการสามารถแสดงว่าเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปนี้  

171.1. มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทาํสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสรจ็สมบูรณ์เพ่ือนาํมาใช้

ประโยชน์หรือขายได้ 

171.2. กจิการมีความต้ังใจที่จะทาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสรจ็สมบูรณ์และนาํมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

171.3. กจิการมีความสามารถที่จะนาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

171.4. กิจการสามารถแสดงให้เหน็ถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต เหนืออื่นใดกจิการต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจาก

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหากกิจการนาํสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็น

การภายใน กจิการต้องสามารถแสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

171.5. กจิการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียง

พอที่จะนํามาใช้เพ่ือทาํให้การพัฒนาเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาใช้

ประโยชน์หรือนาํมาขายได้ 

171.6. กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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172. ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

และสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่ก้าวหน้ามากกว่า

ขั้นตอนการวิจัย 

173. ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนาได้แก่ 

173.1. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจาํลองในระหว่างขั้นตอนก่อน

การผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้ 

173.2. การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

173.3. การออกแบบ การก่อสร้าง และการดาํเนินงานของโรงงานนาํร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะสามารถ

ทาํการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้  

173.4. การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ สาํหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว สาํหรับ

วัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

174. ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เสรจ็สมบูรณ์ หรือทาํให้กิจการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนงาน

ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จําเป็น และกิจการมีความสามารถ 

ที่จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการ

จัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจาํนงที่จะให้เงินสนับสนุนโครงการจากผู้ให้กู้ 

175. ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน 

ได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือปกป้องลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต 

หรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

176. กิจการต้องไม่รับรู้รายการที่กิจการก่อให้เกิดข้ึนภายใน เช่น ตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ 

รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเน้ือหาแล้วคล้ายคลึงกนัเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

177. รายจ่ายสาํหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเน้ือหาแล้ว

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกจากต้นทุนในการพัฒนา

ธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

178. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวมของรายจ่ายที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการเป็นคร้ังแรก  

179. กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการไม่มีตัวตนที่ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วกลับมา

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง 
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180. ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการ

ที่จําเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตาม

ประสงคข์องผู้บริหาร ตัวอย่างของต้นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้แก่  

180.1. ต้นทุนสาํหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

180.2. ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 

180.3. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธติามกฎหมาย  

180.4. ค่าตัดจาํหน่ายของสทิธบัิตรและใบอนุญาตที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

181. ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

181.1. รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพยใ์ห้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้ 

181.2. ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรกที่เกิดข้ึน

ก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่วางไว้ 

181.3. รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพ่ือนาํสนิทรัพย์มาใช้ในการดาํเนินงาน 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

182. กิจการต้องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

183. ภายหลังจากการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการกาํหนดมูลค่า

ยุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

184. ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีว่ารายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทาํให้สิทธิใน

สนิทรัพย์ลดลง เป็นต้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในงบกาํไรขาดทุน หากกจิการสามารถราคาขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้อย่างน่าเช่ือถือโดยที่ไม่มี

ต้นทุนสูงมากจนเกินไป (ไม่จําเป็นต้องเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญพิเศษ) และราคาขาย

ดังกล่าวมีจาํนวนเงินตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามี

ข้อบ่งช้ีข้างต้นอกีต่อไป กจิการสามารถบันทกึกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

อายุการใหป้ระโยชน ์

185. กิจการต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะกาํหนดอายุได้หรือไม่ และ  

หากสามารถกาํหนดได้ อายุการให้ประโยชน์จะกาํหนดจากระยะเวลาหรือจาํนวนการผลิตหรือหน่วย

วัดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบ

แน่นอนกต่็อเม่ือจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบข้อจาํกัดที่สามารถคาดได้เกี่ยวกับ

ระยะเวลาที่สนิทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดสทุธทิี่กจิการจะได้รับ 
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186. อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนมิได้หมายถึงไม่มีที่สิ้นสุด อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เหน็เพียงระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือดาํรง

ให้สนิทรัพย์มีมาตรฐานของการปฏบัิติงานตามที่ได้มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการ

ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการ  เพ่ือให้บรรลุถึง

ระดับดังกล่าว แม้ว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไม่ทราบ

แน่นอน แต่ตามปกติแล้วต้องมีวันสิ้นสดุ ความไม่แน่นอนอาจเป็นเหตุให้กิจการประมาณอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็น

เหตุผลที่กิจการจะสามารถนาํมาอ้างเพ่ือกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้น

กว่าความเป็นจริงจนไม่สมเหตุสมผล 

187. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการทาํสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะต้อง

ไม่เกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่กิจการคาด

ว่าจะใช้ประโยชน์ในสนิทรัพย์น้ันๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายน้ันมีระยะเวลาที่จาํกัดแต่สามารถ

ต่ออายุได้ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะ 

กรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนได้ว่ากจิการไม่มีต้นทุนที่เป็นสาระสาํคัญจากการต่ออายุดังกล่าว  

ระยะเวลาในการตดัจ าหนา่ยและวิธีการตดัจ าหนา่ย  

188. กิจการต้องปันส่วนจาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องเร่ิมตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์น้ัน

พร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ วิธีการตัดจาํหน่ายที่ใช้ต้องสะท้อนถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกาํหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้  

วิธเีส้นตรงในการตัดจาํหน่าย ค่าตัดจาํหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน 

189. วิธีการตัดจําหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจํานวนที่คิดค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามเกณฑ ์

ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธี วิธีดังกล่าวรวมถึงวิธีเส้นตรง  

วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต กิจการต้องเลือกวิธีการตัดจาํหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่า 

จะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องใช้วิธีการตัดจําหน่ายน้ันอย่างสมํ่าเสมอ 

ในทุกงวด นอกจากว่ารูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันจะเปล่ียนแปลงไป 

190. สาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนให้กิจการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนน้ัน ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ 

ไม่ทราบได้แน่นอนให้กจิการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์เทา่กบั 10 ปี  

มูลค่าคงเหลือ 

191. กิจการต้องกําหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เป็นศูนย์ เว้นแต่จะเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

191.1. บุคคลที่สามให้สญัญาว่าจะซ้ือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสนิทรัพย์น้ันสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์ 

191.2. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ และเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  
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191.2.1. มูลค่าคงเหลือสามารถกาํหนดได้โดยอ้างองิกบัราคาที่ได้จากตลาดซ้ือขายคล่อง 

191.2.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องน้ันจะมีอยู่เม่ืออายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์สิ้นสดุลง 

192. ในกรณีที่กจิการต้องกาํหนดมูลค่าคงเหลือตามข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 191 ให้กิจการประมาณมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โดยใช้ราคาขายที่มีอยู่ ณ วันที่มีการประมาณสาํหรับการขายสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่อายุการให้

ประโยชน์กาํลังจะสิ้นสดุลง ณ วันที่ประมาณการน้ัน 

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหนา่ย วิธีการตดัจ าหนา่ยและมูลค่าคงเหลือ 

193. กิจการควรทบทวนวิธีการตัดจาํหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ หากกิจการพบว่าลักษณะการได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคัญ กิจการต้องเปล่ียนวิธีการ

ตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

194. กิจการควรทบทวนมูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่าง

สมํ่าเสมอ หากกจิการคาดว่ามูลค่าคงเหลือและระยะเวลาในการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้อย่างมีสาระสาํคัญ กิจการต้องคาํนวณค่าตัดจําหน่ายใหม่โดยใช้ 

วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

การเลิกใชแ้ละการจ าหนา่ย 

195. กจิการต้องตัดบัญชีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี เม่ือ 

195.1. กจิการจาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ 

195.2. กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพย์น้ันมาใช้

ประโยชน์หรือจาํหน่าย 

196. กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที่ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ามี) 

กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นกาํไร (ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุนทนัททีี่เกดิข้ึน  

197. กิจการต้องตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อไปแม้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอีก

ต่อไป จนกว่ากิจการจะตัดจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเตม็จาํนวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์

ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายตามย่อหน้าที่ 149 ถึง 150  

การเปิดเผยขอ้มูล 

198. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 

198.1. อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราการตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

198.2. วิธกีารตัดจาํหน่ายสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

198.3. มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสม ค่าตัดจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้าม)ี 
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198.4. การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นงวด  

ที่แสดงถึงรายการต่อไปน้ี 

198.4.1. จาํนวนเงินของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพ่ิมข้ึน  

198.4.2. ค่าตัดจาํหน่ายที่รับรู้ในระหว่างงวด 

199. นอกจากน้ีกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

199.1. มูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจาํหน่ายที่เหลืออยู่สาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละ

รายการที่มีสาระสาํคัญต่องบการเงินของกจิการ 

199.2. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีข้อจํากัดในการใช้ และมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นาํไปวางเป็นประกนัหน้ีสนิไว้ 

199.3. จาํนวนเงินที่กจิการผูกมัดตามสญัญาว่าจะซ้ือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

199.4. ข้อบ่งช้ีว่ารายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร 
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บทท่ี 12 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

200. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร 

(ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน) เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง

อย่าง ทั้งน้ี ไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ

กจิการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

201. กจิการถือครองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไว้เพ่ือประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้น

ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ดังน้ัน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจึงก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอสิระจากสนิทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของกจิการ 

202. ตัวอย่างของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีดังต่อไปนี้  

202.1. ที่ดินที่กิจการถือครองไว้เพ่ือหวังกาํไรจากการเพ่ิมมูลค่าของที่ดินน้ันในระยะยาว มากกว่า

ถือครองไว้เพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ 

202.2. ที่ดินที่กิจการถือครองไว้โดยที่ ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต  

(ถ้ากจิการยังมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินน้ันเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือเพ่ือขายในระยะ

สั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ถือว่าที่ดินน้ันถือไว้เพ่ือหา

ประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าของที่ดิน)  

202.3. อาคารที่กจิการเป็นเจ้าของ (หรืออาคารที่กจิการครอบครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) และ

ให้เช่าต่อด้วยสญัญาเช่าดาํเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็นหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าหน่ึงสญัญา)   

202.4. อาคารที่ยังไม่มีผู้เช่า ซ่ึงกิจการถือครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน ไม่ว่าจะ

เป็นหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าหน่ึงสญัญาเช่า 

202.5. อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนา เพ่ือใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนในอนาคต 

203. ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังน้ัน จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

203.1. อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู่ใน

ขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือขาย ตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการได้มาเพ่ือจะ

จาํหน่ายในอนาคตอนัใกล้ หรือเพ่ือนาํมาพัฒนาและขายต่อ 

203.2. อสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่น  

203.3. อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพ่ือใช้ภายในกิจการ

ในอนาคต อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคตและนาํมาใช้ภายใน

กิจการในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน (ไม่ว่าพนักงานจะจ่าย 

ค่าเช่าในอตัราตลาดหรือไม่กต็าม) และอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานรอการจาํหน่าย 

203.4. อสงัหาริมทรัพย์ที่ให้กจิการอื่นเช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 
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204. อสงัหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้วยส่วนที่กิจการถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก

การเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือการจัดหาสินค้า

หรือการให้บริการ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ถ้าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือแยก

ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน) กจิการต้องบันทกึส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถแยกส่วน

ขายได้ กิจการจะบันทกึอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้ต่อเมื่อสัดส่วนของ

อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการบริหารงานน้ันไม่มีนัยสาํคัญ 

205. ในบางกรณี กิจการให้บริการเสริมอื่นๆ แก่ผู้ครอบครองสินทรัพย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้หากบริการเสริมน้ันเป็นส่วนประกอบที่ไม่มี

นัยสาํคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าของอาคารสาํนักงานจัดให้มียามรักษาความ

ปลอดภัยและการบริการบาํรุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารสาํนักงานน้ัน ในกรณีอื่นๆ ซ่ึงการบริการที่ให้

ถือเป็นส่วนที่มีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการ

ต่างๆ ที่ให้กบัแขกที่เข้าพักถือเป็นองค์ประกอบที่มีนัยสาํคัญของการจัดการในภาพรวม ดังน้ัน โรงแรม

ที่บริหารโดยเจ้าของถือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไม่ใช่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

206. กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

หรือไม่ กิจการต้องกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยให้

สอดคล้องกับคาํนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และแนวทางที่กาํหนดไว้ กิจการต้อง

เปิดเผยหลักเกณฑด์ังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสนิทรัพย์น้ันทาํได้ยาก 

การรบัรูร้ายการ 

207. กจิการต้องรับรู้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นสนิทรัพย์ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

207.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

207.2. สามารถวัดราคาทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

208. กิจการต้องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ เวลาที่ต้นทุนเกิดข้ึน ต้นทุน

ดังกล่าวรวมถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกที่ทาํ ให้กิจการได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมา และ

ต้นทุนที่เกดิข้ึนภายหลังเพ่ือต่อเติม เปล่ียนแทน (บางส่วน) หรือให้บริการแก่อสงัหาริมทรัพย์ 

209. หากช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้มาโดยการเปล่ียนแทนและเป็นไปตามเง่ือนไขการ

รับรู้รายการ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของการเปล่ียนแทนส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนน้ัน ณ เวลาที่ต้นทุนน้ันเกิดข้ึน และต้อง

ตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนน้ัน 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

210. กิจการต้องวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุน ซ่ึงรวมถึงต้นทุน  

ในการทาํรายการ 
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211. ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ได้มาโดยการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือ และรายจ่าย

โดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหา

สินทรัพย์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาํหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์  

และต้นทุนในการทาํรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

212. ต้นทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้  

212.1. ต้นทุนก่อนการดําเนินงาน (ยกเว้นรายจ่ายที่จําเป็นเพ่ือทาํให้อสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ใน 

สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร) 

212.2. ขาดทุนจากการดาํเนินงานที่เกดิข้ึนก่อนที่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะมีผู้เข้าครอบครอง

ในระดับที่วางแผนไว้  

212.3. จาํนวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในการ

ก่อสร้างหรือการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

213. กิจการอาจได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ

สินทรัพย์ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ต้นทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน 

เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า หากไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือได้ กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนด้วย 

ราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน  

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

214. กิจการต้องวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนนั้น ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)  

215. ภายหลังจากการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นสินทรัพย์ หากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์

ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การโอน 

216. การโอนอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนจะทาํได้กต่็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์น้ันโดยมีหลักฐาน 

ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

216.1. เร่ิมมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทาํให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 

216.2. เร่ิมมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีไว้เพ่ือขาย ทาํให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 
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216.3. สิ้นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทาํให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มี

ไว้ใช้งานไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

216.4. เร่ิมสัญญาเช่าแบบดาํเนินงานกับกิจการอื่น ทาํให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็น

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

217. การโอนระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานกับสินค้าคงเหลือจะไม่ 

ทาํให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงและจะไม่ทาํให้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์

ที่ใช้ในการวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเปล่ียนแปลง 

การจ าหนา่ย 

218. กิจการต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกิจการ

จาํหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนน้ันอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการจาํหน่ายอกี  

219. ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้หรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้องพิจารณา

จากผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน และ

ต้องรับรู้กาํไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้หรือจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ัน  

การเปิดเผยขอ้มูล 

220. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 

220.1. จาํนวนเงินที่ได้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ 

220.1.1. รายได้ค่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

220.1.2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา)  

ที่เกดิจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงก่อให้เกดิรายได้ค่าเช่าสาํหรับงวด  

220.1.3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา) ที่เกิด

จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงไม่ได้ก่อให้เกดิรายได้ค่าเช่าสาํหรับงวด 

220.1.4. มูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ที่ลดลงระหว่างงวด (ถ้ามี)  

220.2. ข้อจาํกัดและจาํนวนเงินของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่มีข้อจาํกัด หรือการโอนรายได้

และเงินที่ได้รับจากการจาํหน่ายที่มีข้อจาํกดั 

220.3. ข้อตกลงที่สาํคัญในการซ้ือ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือในการ

ซ่อมแซม บาํรุงรักษา หรือทาํให้ดีขึ้น 

220.4. วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งานหรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

220.5. ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด 
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220.6. การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันต้นงวดกับ

วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้  

220.6.1. ส่วนเพ่ิมโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพ่ิมที่เกิดจากการซ้ือกับส่วนเพ่ิมที่เกิด

จากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 

220.6.2. ค่าเสื่อมราคา 

220.6.3. การโอนเข้าหรือออกจากรายการสินค้าคงเหลือหรือรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์  

220.6.4. การเปล่ียนแปลงอื่นๆ 
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บทท่ี 13 

ตน้ทุนการกูย้มื  

221. ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นที่เกิดข้ึนจากการกู้ยืมของกิจการ โดยต้นทุนการกู้ยืม 

อาจรวมถึง ดอกเบ้ียที่เกิดจากการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 

รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกบัดอกเบ้ียดังกล่าวที่ผู้กู้ต้องรับภาระ จาํนวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกิน

ที่เกี่ยวกับการกู้ยืม จํานวนที่ตัดบัญชีของรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม และผลต่างจากอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกดิจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นาํมาปรับปรุงกบัต้นทุนของดอกเบ้ีย 

222. ต้นทุนการกู้ยืมต้องรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงอย่างมีสาระสาํคัญ  

223. สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพ่ือ 

ให้สามารถนาํสินทรัพย์น้ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนาํไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

ได้แก่ โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 

ในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเง่ือนไข เช่น สินค้าที่ทาํการผลิต

เป็นประจํา สินค้าที่ผลิตเป็นจํานวนมากโดยไม่มีข้ันตอนการผลิตซํ้าๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น และ

สนิทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทนัททีี่ซ้ือ 

การรบัรูร้ายการ 

224. กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ 

ที่เข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน และกิจการต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอื่นเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนน้ันเกดิข้ึน 

225. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข  

จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์น้ันได้กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ยืม

ดังกล่าวจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิแก่กจิการในอนาคต และกจิการสามารถประมาณจาํนวน

ต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเช่ือถือ  

ตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

226. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขต้อง

เป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเล่ียงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

ดังน้ัน เม่ือกิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ต้นทุนการกู้ยืม 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์น้ันต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ 

227. สาํหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพ่ือการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข จาํนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนจริงระหว่างงวดของเงินกู้น้ันหักด้วย

รายได้ที่เกดิจากการนาํเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว 
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228. หากกิจการได้รับเงินกู้มาล่วงหน้าก่อนการเกิดขึ้ นของรายจ่ายสําหรับสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข  

และนาํเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว จาํนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนหักด้วยรายได้

จากการลงทุนดังกล่าว 

229. สาํหรับเงินที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้นาํมาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข จาํนวนต้นทุน

การกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ต้องคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์น้ัน

ด้วยอัตราการต้ังข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ซ่ึงได้แก่ อัตราถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของต้นทุนการ

กู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่คงค้างในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จํานวน

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดน้ันต้องไม่เกินจาํนวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่

เกดิขึ้นในงวดเดียวกนั 

การเริม่ตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

230. กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขเม่ือเข้าเกณฑ ์

ทุกข้อดังต่อไปนี้  

230.1. รายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์น้ันได้เกดิข้ึน 

230.2. ต้นทุนการกู้ยืมได้เกดิขึ้น 

230.3. สนิทรัพย์อยู่ระหว่างการดาํเนินการที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อม

ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 

231. รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการ

โอนสนิทรัพย์ หรือโดยการก่อหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ ย รายจ่ายดังกล่าวต้องหักด้วยเงินล่วงหน้า 

232. การดาํเนินการที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ

พร้อมที่จะขาย มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการดาํเนินการด้านเทคนิคและ 

การบริหารก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง 

การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

233. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องหยุดพักในระหว่างที่การดาํเนินการพัฒนา

สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเน่ือง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงให้รวมต้นทุน

การกู้ยืมที่เกดิข้ึนหลังจากน้ันเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ต่อไป 

การส้ินสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

234. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็น

ในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย

ได้เสรจ็สิ้นลง 
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235. สาํหรับสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่สร้างเสรจ็เป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่น

ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้างเสร็จ 

หากการดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียมสนิทรัพย์บางส่วนให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์

หรือพร้อมที่จะขายของสนิทรัพย์ส่วนน้ันเสรจ็สิ้นลง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

236. งบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้  

236.1. จาํนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

236.2. อัตราการต้ังข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ใช้คาํนวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น

ราคาทุนของสนิทรัพย์ 
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บทท่ี 14 

สญัญาเช่า 

237. สญัญาเช่า หมายถึง สญัญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์สาํหรับช่วงเวลา

ที่ตกลงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน ซ่ึงได้รับชาํระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

238. สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าที่ทาํให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ

เกือบทั้งหมดที่ ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์ 

จะเกดิขึ้นหรือไม่ 

239. สญัญาเช่าดาํเนินงาน หมายถึง สญัญาเช่าที่มิใช่สญัญาเช่าการเงิน 

240. สญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ หมายถึง สญัญาเช่าที่จะบอกเลิกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใด

ข้อหน่ึงต่อไปนี้  

240.1. เม่ือเกดิเหตุการณ์บางอย่างซ่ึงโอกาสที่จะเกดิข้ึนน้อยมาก 

240.2. เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

240.3. เม่ือผู้เช่าทาํสญัญาเช่าใหม่กบัผู้ให้เช่ารายเดิมเพ่ือเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่เทยีบเท่า

ของเดิม หรือ 

240.4. เม่ือผู้เช่าต้องจ่ายเงินเพ่ิมโดยที่ ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่าเป็นที่เช่ือถือได้อย่างสมเหตุผลว่า

สญัญาเช่าจะดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง   

241. วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า หมายถึง วันที่ทาํสัญญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ตกลงตามเง่ือนไขหลักของ

สญัญาเช่า แล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน ซ่ึง ณ วันนี้  

241.1. สญัญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน 

241.2. ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน กจิการต้องกาํหนดจาํนวนเงินที่จะต้องรับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่า

เร่ิมมีผล 

242. วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หมายถึง วันที่ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์ที่เช่า ซ่ึงคือ 

วันรับรู้รายการเร่ิมแรกตามสญัญาเช่า (เช่น การรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ หรือค่าใช้จ่าย อันเป็น

ผลมาจากสญัญาเช่า)  

243. อายุสัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ ผู้เช่าทาํสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ทั้งน้ีให้รวมถึง

ระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสทิธทิี่จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันออกไปอีก ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินเพ่ิม

อกีหรือไม่ หาก ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าสามารถเช่ือได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะเลือกใช้สิทธิ

เพ่ือต่ออายุสญัญาเช่า 
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244. จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่าย หมายถึง จาํนวนเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า รวมกับรายการ

ดังต่อไปนี้  

244.1. ทางด้านผู้เช่า – จาํนวนเงินที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่าประกนัมูลค่าคงเหลือให้กับ

ผู้ให้เช่า หรือ 

244.2. ทางด้านผู้ให้เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ได้รับประกันจากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า 

หรือ บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมีฐานะการเงินที่สามารถให้การประกันแก่

ผู้ให้เช่าได้ 

จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายน้ีไม่รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ผู้ให้เช่า

จ่ายและเรียกคืนได้จากผู้เช่า อย่างไรกต็าม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซ้ือ

สินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสาํคัญ ณ วันที่สามารถใช้สิทธิ

เลือกดังกล่าวและเช่ือได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกน้ัน ในกรณีน้ีจาํนวนเงินขั้นตํ่า  

ที่ต้องจ่ายประกอบด้วยจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้

สทิธเิลือกซ้ือและจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์ที่เช่าด้วย 

245. มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่ายชาํระหน้ีกัน

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง

เป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

246. อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ หมายถึง ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

246.1. ระยะเวลาที่คาดว่าสนิทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิกบัผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย หรือ 

246.2. จาํนวนผลผลิตหรือจาํนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย

คาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ 

247. อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล  

ซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์ โดยไม่คาํนึงถึงอายุสญัญาเช่า 

248. มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน หมายถึง (ก) ทางด้านผู้เช่า - ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่ารับประกนัที่จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า (จาํนวนที่รับประกันคือ จาํนวนเงินสูงสุด

ที่จะต้องจ่ายไม่ว่าในกรณีใดกต็าม) และ (ข) ทางด้านผู้ให้เช่า - ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าหรือ

บุคคลที่สามรับประกันที่จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า บุคคลที่สามที่รับประกันน้ีต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า

และบุคคลดังกล่าวต้องมีความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่รับประกนัไว้ 

249. มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้เช่า ซ่ีงผู้ให้

เช่าอาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้เช่า ซ่ึงได้รับการประกันจากบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเทา่น้ัน 
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250. ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการต่อรองและการทาํสัญญาเช่า 

ต้นทุนดังกล่าวน้ีไม่รวมถึงต้นทุนในส่วนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่าย  

251. เงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าตาม

สญัญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

252. เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตาม

นัยของสญัญาเช่า 

253. รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ากับเงินลงทุน

สทุธติามสญัญาเช่า 

254. อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่าที่ทาํให้ผลรวม

ของมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน มีจาํนวน

เทา่กบัผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ให้เช่าและต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่า 

255. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า หมายถึง อัตราดอกเบ้ียที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

ที่คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถกาํหนดอัตราน้ันได้จึงให้ใช้อัตราดอกเบ้ียที่ ผู้เช่าจะต้องจ่าย  

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการคํา้ประกันคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ใน

สญัญาเช่าเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

256. ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่ได้กาํหนดไว้อย่าง

คงที่ตามระยะเวลาที่ผ่านไป แต่กาํหนดให้ข้ึนอยู่กบัปัจจัยอื่น เช่น อัตราร้อยละของยอดขาย ปริมาณ

การใช้ ดัชนีราคาใน อนาคต หรืออตัราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคต 

การจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า 

257. กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็น

เจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาส 

ที่จะเกดิความสญูเสยีจากกาํลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือจากวิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวน

ของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจ

รวมถึงการคาดการณ์ว่าการดําเนินงานจะมีกาํไรตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลกาํไรจากราคาที่เพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

258. กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญาน้ัน โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าใน

ที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดข้ึนหรือไม่ และกิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน หากสัญญาน้ันไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็น

เจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า 
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259. กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้เป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญาน้ันทาํให้เกิด

สถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์  

259.1. สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า  

เช่น สัญญาเช่าซ้ือซ่ึงเมื่อผู้เช่าซ้ือชาํระเงินครบตามข้อกาํหนดของสัญญา ผู้ให้เช่าซ้ือจะโอน

กรรมสทิธิ์ให้ผู้เช่าซ้ือ 

259.2. ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะตํ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมมาก ณ วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใช้ เช่น สิทธิเลือกที่จะซ้ือสินทรัพย์ที่เช่าที่มีราคา

ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นราคา

ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมมาก 

259.3. ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์  

เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดข้ึน เช่น ระยะเวลา

ของสญัญาเช่าครอบคลุมระยะเวลาประมาณอย่างน้อยร้อยละ 80 ของอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์น้ัน 

259.4. ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายมีจาํนวนเท่ากับ

หรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า เช่น มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่า

ดังกล่าวมีจาํนวนประมาณอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

260. สถานการณ์ในย่อหน้าก่อน ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็นสัญญาเช่าการเงิน  

ถ้าเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็น

เจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ที่เช่า สญัญาเช่าน้ันต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ตัวอย่างเช่น 

ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงมีจาํนวน

เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออีกตัวอย่างหน่ึงคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ไม่กาํหนดแน่นอน 

(ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน) อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึง

ได้รับจากสนิทรัพย์ที่เช่า 

261. การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องทาํ ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

ตกลงที่จะเปล่ียนเง่ือนไขในสัญญาเช่า (ที่ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) ในลักษณะที่ทาํให้การจัดประเภท

สัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิม และหากเง่ือนไขที่เปล่ียนแปลงไปน้ันมีผลกระทบต้ังแต่วันเร่ิมต้นของ

สัญญาเช่า ข้อตกลงที่ มีการแก้ไขถือเป็นข้อตกลงใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น 

ผู้เช่าผิดสญัญา) ไม่ทาํให้ต้องมีการจัดประเภทสญัญาเช่าใหม่ตามวัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

262. การเช่าที่ ดินและอาคารตามสัญญาเช่าต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเช่าสาํหรับสินทรัพย์อื่น อย่างไรกต็าม ที่ดิน 

มีลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จาํกัด หากคาดว่าจะไม่ต้อง

โอนกรรมสทิธิ์ในที่ดินไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า ผู้เช่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทน
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ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ี สัญญาเช่าที่ดินจะถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ดังน้ัน จํานวนเงินที่จ่ายเม่ือเข้าทาํสัญญาเช่าหรือการได้สิทธิการเช่าซ่ึงเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน จึงถือเป็นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ซ่ึงต้องตัดจําหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าตามรูปแบบ

ของประโยชน์ที่ได้รับ 

263. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า องค์ประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเช่า

จะพิจารณาแยกจากกัน ถ้ากรรมสิทธิ์ขององค์ประกอบทั้งสองจะต้องโอนไปให้ผู้เช่าเม่ือสิ้ นสุด 

สัญญาเช่า สัญญาเช่านั้นต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ไม่ว่าจะได้มีการทาํเป็นสัญญาเดียว

หรือแยกเป็นสองสัญญา เว้นแต่จะมีลักษณะอื่นที่แน่ชัดแสดงถึงการมิได้โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า โดยปกติที่ดินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุ 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จํากัด และหากคาดว่าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปให้ผู้เช่า  

ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า ที่ดินน้ันจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเป็น

สญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

264. ในกรณีที่จาํเป็นต้องจัดประเภทและพิจารณาการเช่าที่ดินและอาคาร จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายตาม

สญัญาเช่าที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้อนที่จ่ายให้ ณ วันเร่ิมต้น) จะปันส่วนให้กับที่ดินและอาคาร

ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า  

ถ้าจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายไม่สามารถนํามาปันส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ 

สญัญาเช่าทั้งหมดน้ันต้องถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เว้นแต่จะเป็นที่แน่ชัดว่าส่วนของที่ดินและอาคาร

เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ในกรณีเช่นนี้  สญัญาเช่าทั้งหมดให้ถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

265. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจาํนวนเงินที่เป็นส่วนของที่ดินที่ต้องรับรู้ตาม 

ย่อหน้าก่อนมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็นสินทรัพย์หน่วย

เดียวกันและจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน ในกรณีเช่นนี้  อายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของอาคารถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ทั้งหมดที่เช่า 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูเ้ริ่มแรก 

266. ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงิน ของผู้เช่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของ

จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ซ่ึงพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า อัตรา

คิดลดในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช่าหากสามารถกาํหนดได้ในทางปฏบัิติ หากในทางปฏบัิติไม่สามารถกาํหนดอัตราดอกเบ้ีย

ตามนัยได้ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก

ของผู้เช่าต้องรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ที่รับรู้ 
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267. ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกิดข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและ

การทาํสญัญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้เช่าเพ่ือให้ได้สัญญาเช่าการเงิน

ต้องรวมเป็นส่วนหน่ึงของจาํนวนที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าน้ัน 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

268. จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายต้องนาํมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนาํไปลดหน้ีสินที่ยัง

ไม่ได้ชาํระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อัตรา

ดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่อาจ

เกดิข้ึนบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิรายการ 

269. ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหน่ึงในการปันส่วนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินให้กบังวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือความสะดวกในการคาํนวณ 

270. สัญญาเช่าการเงินทาํให้เกิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

สาํหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่าต้อง

สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซ่ึงกิจการเป็นเจ้าของ  และค่าเสื่อม

ราคาที่รับรู้ต้องคาํนวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานการเงิน หากไม่มีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อม

ราคาของสนิทรัพย์ให้หมดภายในอายุสญัญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า 

271. ผู้เช่าต้องปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ที่เช่าให้กับงวดบัญชีแต่ละงวดตลอดระยะเวลาที่

คาดว่าจะใช้สินทรัพย์น้ัน การปันส่วนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย

การคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของ หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่สินทรัพย์น้ันจะเป็นของผู้เช่าเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้

งานได้จะเทา่กบัอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หากสนิทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุด

สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือ

ภายในอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

272. ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสญัญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้   

272.1. มูลค่าตามบัญชีสทุธ ิณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาํหรับสนิทรัพย์แต่ละประเภท  

272.2. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นกับ

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น นอกจากน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นและมูลค่าปัจจุบันของจาํนวน

เงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นสาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปน้ี 

272.2.1. ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

272.2.2. ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

272.2.3. ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 
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272.3. ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสาํหรับงวด 

272.4. จาํนวนเงินข้ันตํ่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

273. นอกจากน้ี ผู้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเร่ืองอื่น เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นต้น  

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

274. ผู้เช่าต้องรับรู้จาํนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น  

ค่าประกันภัยและค่าบาํรุงรักษา) เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมี

เกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบ ซ่ึงแสดงถึงประโยชน์ที่ผู้เช่าได้รับในช่วงเวลา 

275. ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงานดังต่อไปนี้   

275.1. จํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

สาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

275.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

275.1.2. ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

275.1.3. ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

275.2. จาํนวนเงินข้ันตํ่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 

275.3. จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาให้เช่าช่วงที่รับรู้

สาํหรับงวด ซ่ึงแยกแสดงจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่าย ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน และจาํนวนเงินที่จะ

ได้รับจากสญัญาให้เช่าช่วง 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูเ้ริ่มแรก 

276. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจาํนวนที่

เทา่กบัเงินลงทุนสทุธใินสญัญาเช่า 

277. ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ดังน้ัน ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหน้ีสัญญาเช่า คือ สินทรัพย์ที่จะทาํให้ผู้ให้เช่าได้รับ 

เงินต้นพร้อมกบัรายได้ทางการเงิน เพ่ือชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าสาํหรับการลงทุนและบริการที่ให้ 

278. ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ต้นทุนทางตรง

ส่วนเพ่ิมจากการต่อรองและจัดทาํสญัญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป เช่น ต้นทุนที่เกิด

ข้ึนกับฝ่ายขายและการตลาด สาํหรับสัญญาเช่าการเงินนอกเหนือจากสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าที่เป็น
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ผู้ผลิต หรือผู้แทนจาํหน่าย ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกจะรวมคาํนวณอยู่ในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

และจะเป็นส่วนหักจากกาํไรในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตรา

ที่กาํหนดข้ึนโดยได้คาํนึงถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกซ่ึงรวมอยู่ในยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ดังน้ัน จึง

ไม่มีความจาํเป็นต้องรวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิต

หรือผู้แทนจาํหน่าย ไม่รวมอยู่ในคาํนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี และไม่รวมเป็น

ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าจึงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาํไรจากการขายใน

วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

279. การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องข้ึนอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของ

เงินลงทุนสทุธขิองผู้ให้เช่า ซ่ึงคงเหลือตามสญัญาเช่าการเงิน 

280. ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการคาํนวณเงินลงทุน

ขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันมีจาํนวน

ลดลง ผู้ให้เช่าต้องทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสญัญาเช่า และต้องรับรู้การลดลงของจาํนวน

ที่ต้ังค้างรับไว้ในงบกาํไรขาดทุนทนัท ี

281. สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ต้อง

ปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายตามย่อหน้าที่ 149 ถึง 150  

282. ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายต้องรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการขายสาํหรับงวดตามนโยบาย

การบัญชีที่กิจการใช้สาํหรับการขายเสรจ็เดด็ขาด หากอัตราดอกเบ้ียที่ใช้เป็นอัตราที่ตํ่าเกินจริง กาํไร

จากการขายต้องกาํหนดขึ้ นโดยสมมติให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเชิงพาณิชย์ ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก (เช่น 

ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการต่อรองและทาํสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น) ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้

กาํไรจากการขาย 

283. ผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายมักให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงินของ

สนิทรัพย์ที่ทาํโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายทาํให้เกดิรายได้สองประเภทดังต่อไปน้ี 

283.1. กาํไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่ากับกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเดด็ขาดของสินทรัพย์ 

ที่ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งน้ีจะต้องคาํนึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย  

283.2. รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญัญาเช่า 

284. ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายจะบันทกึรายได้จากการขายด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ ผู้เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า     

คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยในท้องตลาดแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และจะบันทกึต้นทุนขายด้วยต้นทุน

ของสินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้นทุนของสินทรัพย์ที่ 

ให้เช่า) หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้จาก 

การขายกับต้นทุนขายถือเป็นกาํไรจากการขาย ซ่ึงต้องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สาํหรับ

การขายเสรจ็เดด็ขาด 
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285. ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสญัญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้   

285.1. การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้น

ตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

นอกจากน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น

ตามสญัญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าสาํหรับ

ระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

285.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

285.1.2. ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

285.1.3. ระยะเวลาที่เกนิกว่าห้าปี 

285.2. รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

285.3. มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนั ซ่ึงรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า 

285.4. ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูของจาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่คาดว่าจะเกบ็ไม่ได้ 

285.5. ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้สาํหรับงวด 

285.6. คาํอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่สาํคัญตามสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

286. ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ

ของสนิทรัพย์ 

287. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจาก

ว่าจะมีเกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบ ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่ลดลงจากสนิทรัพย์ที่ให้เช่า 

288. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุน (ซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการได้รับรายได้ค่าเช่าเป็น

ค่าใช้จ่ายสาํหรับงวด และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและ

การบาํรุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์ที่เป็นระบบอย่างอื่นที่ดีกว่า ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ 

ที่ลดลงจากสนิทรัพย์ที่ให้เช่า 

289. ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดข้ึนในการต่อรอง หรือการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงาน จะรวม 

เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

ตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้จากสญัญาเช่า  

290. ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทกึโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคา

ตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องคาํนวณตามเกณฑ์ที่กาํหนด 

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

291. ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายเม่ือได้มีการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานต้องไม่รับรู้เป็นกาํไร 

จากการขาย เน่ืองจากการทาํสญัญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย 
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292. ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงานดังต่อไปนี้   

292.1. จาํนวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้โดย

แสดงจาํนวนรวมสาํหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

292.1.1. ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

292.1.2. ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

292.1.3. ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

292.2. ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้ 

292.3. คาํอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่สาํคัญตามสญัญาเช่าสาํหรับผู้ให้เช่า 

293. นอกจากน้ี ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกับจาํนวนของสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงผู้ให้เช่า

บันทกึเป็นสินทรัพย์ เช่น ข้อกาํหนดเร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

การขายและเช่ากลบัคืน 

294. การขายและเช่ากลับคืน คือ การที่ผู้ขายขายสินทรัพย์แล้วและผู้ขายทาํสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันกลับ 

คืนมา จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเน่ืองจากได้มีการ

ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏบัิติทางบัญชีสาํหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา

เช่าที่เกี่ยวข้อง 

295. หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นกาํไรของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทนัท ีแต่ต้องบันทกึรับรู้เป็น

รายการรอตัดบัญชี และตัดจาํหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

296. หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวเป็นวิธีที่ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุนให้กับ 

ผู้เช่าโดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุน้ี จึงไม่เหมาะสมที่จะถือว่าสิ่งตอบแทนจากการขาย 

ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นรายได้ แต่ต้องบันทกึส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายการรอการตัดบัญชีและ 

ตัดจาํหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

297. ในกรณีที่การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกดิสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

297.1. หากราคาขายมีจาํนวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเหน็ได้ชัด ผู้ขายต้องรับรู้ผลกาํไร

หรือผลขาดทุนจากการขายทนัท ี

297.2. หากราคาขายมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการขายทนัท ี

เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยขาดทุนที่เกิดข้ึนโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

ในกรณีน้ีผู้ขายต้องบันทึกขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหน่าย 

ตามสัดส่วนของจาํนวนค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าคาดว่าจะใช้

ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่เช่า  
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297.3. หากราคาขายมีจาํนวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้จาํนวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็น

รายการรอการตัดบัญชีและตัดจาํหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์สนิทรัพย์ที่เช่า 

298. หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และจาํนวนที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และราคาขาย

กาํหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นรายการขายตามปกติที่กิจการสามารถรับรู้กาํไร

หรือขาดทุนทนัท ี

299. สาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมเป็นผลขาดทุนทนัที 

สาํหรับสญัญาเช่าการเงิน กจิการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว  

300. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่าตาม

สัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อกาํหนดที่มีสาระสาํคัญ

ในสญัญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่ธรรมดา หรือเง่ือนไขของการขายและเช่ากลับคืน 
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บทท่ี 15 

ภาษีเงินได ้

301. กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ที่ต้องชําระให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน 

โดยใช้วิธภีาษีเงินได้ค้างจ่าย ซ่ึงแสดงภาระภาษีเงินได้ที่กิจการค้างชาํระสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้

รับรู้เป็นหน้ีสนิ  

302. อย่างไรกต็าม หากกิจการประสงค์จะเลือกรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ และ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance 

Sheet Liability Method) ให้ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ของไทย (TFRSs) อย่างสมํ่าเสมอ 

 



 68/89 

บทท่ี 16 

ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

303. ประมาณการหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะ

เวลาหรือจาํนวนที่ต้องจ่ายชาํระ  

304. หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน หมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

304.1. ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพัน

ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่น้ันต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหน่ึงเหตุการณ์ 

ในอนาคต ซ่ึงยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ 

อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ 

304.2. ภาระผูกพันในปัจจุบัน ซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสินได้

เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

304.2.1. ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพัน หรือ 

304.2.2. จาํนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

305. กิจการต้องไม่รับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน แต่ให้เปิดเผยรายละเอียดของภาระผูกพันที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

รวมทั้งมูลค่าผลกระทบทางการเงินหากสามารถประมาณได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

306. ประมาณการหน้ีสนิจะต้องรับรู้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

306.1. กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็น

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

306.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ

กจิการเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันดังกล่าว  

306.3. สามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

307. ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทาํของกิจการเมื่อเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปนี้  

307.1. กจิการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เหน็ว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏบัิติใน

อดีตจนถือเป็นแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใช้หรือโดยคาํแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มี

ความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

307.2. การกระทาํตามย่อหน้า 307.1. ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับฝ่าย

อื่นๆ ว่ากจิการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิข้ึน  
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308. ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทาํของกิจการเมื่อเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปนี้   
308.1. กจิการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เหน็ว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏบัิติใน

อดีตจนถือเป็นแบบแผน หรือโดยนโยบายที่ประกาศใช้หรือโดยคาํแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มี

ความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 
308.2. การกระทาํตามย่อหน้า 308.1. ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับฝ่าย

อื่นๆ ว่ากจิการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิข้ึน 

309. กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิสาํหรับภาระผูกพันในปัจจุบันที่พิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์การ

รับรู้แล้วเหน็ว่าน่าจะมีอยู่มากกว่าไม่น่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หากภาระผูกพัน

ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ และกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน

สาํหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะมีอยู่มากกว่าน่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน เว้นแต่กรณีที่พิจารณาแล้วเหน็ว่าความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันน้ันอยู่ในระดับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

310.  เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลทาํให้ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดข้ึน เรียกว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้กต่็อเม่ือเหตุการณ์น้ัน 

เป็นเหตุให้กิจการต้องจ่ายชาํระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าว 

ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

310.1. เมื่อการจ่ายชาํระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ 

310.2. เป็นภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณ์ซ่ึงอาจเป็นการกระทาํของกิจการได้สร้าง

ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกับฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพัน 

ที่เกดิข้ึน 

311. หน้ีสินที่กิจการสามารถรับรู้ได้ต้องไม่เป็นแต่เพียงภาระผูกพันในปัจจุบันเท่าน้ัน แต่ต้องมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชําระภาระ

ผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ หมายถึง การสญูเสยีทรัพยากรหรือเหตุการณ์อันจะมีความเป็นไปได้กต่็อเมื่อเหตุการณ์

น้ันมีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากกว่าไม่น่าจะเกดิข้ึน 

เม่ือไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ภาระผูกพันในปัจจุบันจะมีอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินที่อาจ

เกิดข้ึน ยกเว้นความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระ

ภาระผูกพันนั้นจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็นได้ 

การวดัมูลค่า 

ประมาณการทีดี่ทีสุ่ด 

312. กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิด้วยจาํนวนประมาณการที่ดีที่สดุของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระ

ภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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313. ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ จาํนวนที่สมเหตุสมผล

ที่กิจการจะจ่ายเพ่ือชําระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม ณ วันสิ้ นรอบระยะ 

เวลารายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจํานวนสูงเกินกว่าที่กิจการจะจ่ายชําระหรือโอน ณ วันสิ้ น 

รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ประมาณการของจาํนวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือชาํระหรือ 

โอนภาระผูกพันถือเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

314. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กาํหนดให้รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นไปตาม

หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 306 ด้วยจาํนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่าย

ชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็ามหากกิจการประสงค์จะ

รับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามแนวทางที่กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ให้กิจการปฏิบัติตามข้อกาํหนดทุกข้อในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินนั้นอย่างสมํ่าเสมอ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

315. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สาํหรับประมาณการหน้ีสนิแต่ละประเภท 

315.1. จาํนวนประมาณการหน้ีสนิ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

315.2. จํานวนประมาณการหน้ีสินที่รับรู้เพ่ิมเติมในระหว่างงวด ซ่ึงรวมถึงจํานวนที่เพ่ิมข้ึนของ

ประมาณการหน้ีสนิที่มีอยู่ 

315.3. จาํนวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหน้ีสินในระหว่างงวด (เช่น รายจ่ายที่เกิดข้ึนและ

นาํไปลดประมาณการหน้ีสนิ) 

315.4. จาํนวนประมาณการหน้ีสนิที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับบัญชีในระหว่างงวด 

316. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สาํหรับประมาณการหน้ีสนิแต่ละประเภท 

316.1. คาํอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว่าจะ

สญูเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

316.2. สิ่งที่ ช้ีบอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อสมมติที่สําคัญที่ ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  

เมื่อกจิการจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ 
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บทท่ี 17 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

317. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน ไม่ว่าเหตุการณ์น้ันจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี 

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

ก) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง)  

ข) เหตุการณ์ที่ ช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดข้ึนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง) 

318. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนถึงวันที่อนุมัติ

ให้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันเกิดขึ้ นภายหลังการประกาศผลกาํไรหรือข้อมูลทาง

การเงินอื่นให้สาธารณชนทราบ 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ตอ้งปรบัปรุง 

319. กิจการต้องปรับปรุงจาํนวนที่รับรู้ในงบการเงินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานที่ต้องปรับปรุง เช่น คาํพิพากษาของคดีความในศาลภายหลังรอบระยะเวลารายงานซ่ึงยืนยันว่า

กจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องปรับปรุงจาํนวนประมาณการ

ที่ เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่ รับรู้ไว้ก่อนหน้าน้ี การล้มละลายของลูกหน้ีที่ เกิดข้ึนภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่าผลขาดทุนจากลูกหน้ีการค้าได้เกิดขึ้ นแล้ว ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน และกจิการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าน้ัน การกาํหนดภายหลัง

รอบระยะเวลารายงานสาํหรับจํานวนส่วนแบ่งกาํไรหรือการจ่ายโบนัส หากกิจการมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายในปัจจุบัน หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่จะต้องจ่ายส่วน

แบ่งกาํไรหรือโบนัสน้ัน ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ตอ้งปรบัปรุง 

320. กจิการต้องไม่ปรับปรุงจาํนวนที่รับรู้ในงบการเงินเพ่ือสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ไม่ต้องปรับปรุง เช่น การลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ

วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยปกติ การลดลงของมูลค่าตลาดจะไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะ

ของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่จะสะท้อนให้เหน็ถึงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในงวดถัดไป 

หากกิจการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องไม่รับรู้เงิน 

ปันผลดังกล่าวเป็นหน้ีสิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผลหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่รับรู้เป็นหน้ีสิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองจากเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นภาระผูกพัน ณ เวลาดังกล่าว เงินปัน

ผลดังกล่าวต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

321. กจิการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบการเงิน หากผู้เป็น

เจ้าของกจิการหรือบุคคลอื่นมีอาํนาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออกงบการเงินแล้ว กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

322. เม่ือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระสาํคัญ จะทาํให้การไม่เปิดเผย

ข้อมูลมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ทุกข้อต่อไปนี้สาํหรับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละประเภทที่เป็น

สาระสาํคัญ 

322.1. ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว  

322.2. ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคาํอธิบายที่ว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลกระทบ

ดังกล่าวได้ 
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บทท่ี 18 

รายได ้

323. รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลารายงาน 

ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับน้ันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี 

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของและรายการกาํไร ซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

324. รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่กิจการได้รับ

หรือค้างรับซ่ึงทาํให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้ น ดังน้ัน จํานวนเงินที่กิจการเรียกเกบ็แทนบุคคลที่สาม 

เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นรายได้ของกิจการ เน่ืองจากถือเป็นกระแสรับของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ไม่ทาํให้ส่วนของเจ้าของของกิจการเพ่ิมขึ้น ในทาํนองเดียวกัน จาํนวนเงินที่ตัวแทน

เรียกเกบ็แทนตัวการ ซ่ึงถือเป็นกระแสรับขั้นต้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่ไม่ทาํให้ส่วนของ

เจ้าของเพ่ิมข้ึน จึงไม่ถือเป็นรายได้ เว้นแต่จาํนวนที่เรียกเกบ็น้ันเป็นค่านายหน้า 

การวดัมูลค่าของรายได ้

325. กจิการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 

326. กิจการต้องกาํหนดจาํนวนรายได้ตามที่กิจการตกลงกับผู้ซ้ือหรือผู้ใช้สินทรัพย์ ซ่ึงจาํนวนรายได้ดังกล่าว

เป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจํานวนส่วนลดการค้าและส่วนลด 

ตามปริมาณซ้ือที่กจิการกาํหนด 

327. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่าการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน 

กจิการต้องถือว่าการแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกดิรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่า

ยุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการ

โอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นําไปแลกปรับปรุงด้วย

จาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั 

การขายสินคา้ 

328. กจิการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

328.1. กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือแล้ว 

328.2. กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเน่ืองในระดับที่เจ้าของพึงกระทาํ หรือไม่ได้

ควบคุมสนิค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม 

328.3. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

328.4. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน 

328.5. กจิการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกดิข้ึนหรือที่จะเกดิข้ึน อันเน่ืองมาจากรายการบัญชีน้ัน

ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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329. กิจการต้องคาํนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการได้โอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยทั่วไปการโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดข้ึนเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการ

ครอบครองสินค้าให้กับผู้ซ้ือ กรณีน้ีมักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์

หรือโอนการครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ 

330. กจิการต้องไม่รับรู้รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังน้ัน 

รายการบัญชีที่เกิดข้ึนไม่ถือว่าเป็นการขาย กิจการอาจคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี

นัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

330.1. เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซ้ือ ซ่ึงกิจการต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

330.2. เม่ือรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการข้ึนอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 

330.3. เม่ือสินค้าที่ ส่งไปมีเง่ือนไขในการติดต้ังและการติดต้ังน้ันเป็นส่วนสําคัญของสัญญา  

ซ่ึงกจิการยังมิได้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ 

330.4. เม่ือผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซ้ือตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขาย และกิจการไม่สามารถ

ประมาณความน่าจะเป็นที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ันได้ 

331. กิจการต้องรับรู้รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังน้ัน 

รายการบัญชีที่เกิดข้ึนถือว่าเป็นการขาย ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าไว้เพียงเพ่ือ

ประโยชน์ในการเรียกเกบ็เงินเมื่อครบกาํหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีน้ันถือเป็นการขายและ

กิจการต้องรับรู้เป็นรายได้หากกิจการได้โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าไปแล้ว อีกตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีที่กิจการค้าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของ

ความเป็นเจ้าของสินค้าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า ในกรณีดังกล่าว กิจการ

สามารถรับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินค้าในอนาคตได้อย่าง

น่าเช่ือถือ พร้อมกบัรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

332. กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องกบัรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอาจ

ไม่เกิดขึ้ นจนกระทั่งกิจการได้รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้ว หรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้ 

หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ส่งเงิน ซ่ึงเป็นสิ่งตอบแทน

จากการขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้รายได้ในทันทีที่ รัฐบาลต่างประเทศอนุมัติ 

ให้ส่งเงินดังกล่าวออกนอกประเทศได้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป อย่างไรกต็าม เมื่อมี

ความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงิน 

ที่กจิการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป 

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นาํไปปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
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333. รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันต้องรับรู้ในรอบระยะเวลา

บัญชีเดียวกัน กระบวนการน้ีเรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึง ค่าใช้จ่ายใน

การรับประกนัและค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเม่ือเง่ือนไข 

ในข้ออื่นๆ ในการรับรู้รายได้เกิดขึ้ นแล้ว อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่รับรู้รายได้หากไม่สามารถ 

วัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ีกิจการต้องบันทกึสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจาก

การขายสนิค้าเป็นหน้ีสนิ 

334. กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกาํหนดในบทที่ 19 เร่ือง การรับรู้รายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

335. กจิการต้องรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้างตามข้อกาํหนดในบทที่ 20 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

การใหบ้ริการ 

336. เม่ือผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้

รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

336.1. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

336.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน 

336.3. กจิการสามารถวัดขั้นความสาํเรจ็ของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบการเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ 

336.4. กจิการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนในที่น้ี หมายถึง ต้นทุนที่เกิดข้ึน

แล้วและที่จะเกดิข้ึนเพ่ือทาํให้รายการบัญชีน้ันเสรจ็สมบูรณ์ 

337. การรับรู้รายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ของรายการบัญชี เรียกว่า วิธอีัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ ตามวิธีน้ี 

กิจการต้องรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้บริการ การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัขอบเขตของบริการที่ให้และผลการปฏบัิติงานระหว่างงวด  

338. กจิการจะรับรู้รายได้ได้ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะ

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กจิการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะ

ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นาํไปปรับปรุงกับ

จาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

339. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อ

ต่อไปนี้  

339.1. สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

339.2. สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

339.3. ลักษณะและเงื่อนไขในการชาํระเงิน 
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โดยทั่วไป กิจการต้องมีระบบการจัดทาํรายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพ่ือใช้ภายในกิจการ  

และกิจการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการและเม่ือจําเป็นต้องแก้ไข

ประมาณการดังกล่าว การแก้ไขประมาณการน้ันไม่ถือเป็นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผล

ของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ 

340. กิจการอาจกาํหนดขั้นความสาํเร็จของรายการบัญชีได้หลายวิธี กิจการต้องเลือกใช้วิธีที่สามารถ 

วัดระดับของบริการที่แล้วเสรจ็ได้อย่างน่าเช่ือถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง 

340.1. การสาํรวจงานที่ได้ทาํแล้ว 

340.2. อตัราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ 

340.3. สดัส่วนของต้นทุนที่เกดิข้ึนจนถึงปัจจุบันกบัประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่เกิดข้ึนจนถึง

ปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการต้นทุน

ทั้งสิ้นให้รวมต้นทุนของบริการทั้งที่ให้แล้วและที่จะให้ในอนาคต 

ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่ได้สะท้อนถึงระดับของบริการที่ให้ไปแล้ว 

341. หากกิจการไม่สามารถจําแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 

กิจการต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่า

กจิการสามารถใช้วิธอีื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความสาํเรจ็ของบริการที่ให้ หากการให้บริการ

น้ันประกอบด้วยการบริการหลัก ซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้องไม่รับรู้รายได้

จนกระทั่งการให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว 

342. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเช่ือถือ

กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกนิจาํนวนค่าใช้จ่ายที่รับรู้ไปแล้วซ่ึงคาดว่าจะได้รับคืน 

343. ตามปกติ กจิการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกที่เกิด

รายการบัญชี อย่างไรกต็าม หากกจิการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนที่

เกดิขึ้นจากรายการบัญชีน้ันคืน กจิการจะสามารถรับรู้รายได้ได้ไม่เกินจาํนวนต้นทุนที่เกิดขึ้น กิจการ

ต้องไม่รับรู้กาํไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ 

344. กิจการต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่รับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องหากกิจการไม่สามารถ

ประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือและมีระดับความน่าจะเป็นไม่เพียงพอที่จะเช่ือถือได้ว่า

กิจการจะได้รับต้นทุนที่เกิดข้ึนคืน อย่างไรกต็าม เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้

อย่างน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป กจิการสามารถรับรู้รายได้ได้  

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

345. กิจการต้องรับรู้รายได้ในรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของ

กจิการตามเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

345.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน 

345.2. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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346. รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล ต้องรับรู้ตามเกณฑต่์อไปนี้  

346.1. ดอกเบ้ียรับต้องรับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธี

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงอย่างมีสาระสาํคัญ 

346.2. ค่าสทิธต้ิองรับรู้ตามเกณฑค์งค้าง ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 

346.3. เงินปันผลต้องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสทิธไิด้รับเงินปันผล 

347. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบ้ียโดยมีดอกเบ้ียคงค้างที่เกิดข้ึนก่อนการซ้ือ กิจการต้อง

ปันส่วนดอกเบ้ียที่ได้รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบ้ียรับที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการซ้ือและหลัง

การซ้ือเพ่ือรับรู้เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เกดิข้ึนหลังการซ้ือ 

348. กจิการต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทกึค่าสิทธิตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เน้ือหาตามข้อตกลง

จะแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้รายได้จะเหมาะสมย่ิงข้ึนหากใช้เกณฑอ์ื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล 

349. กจิการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกับ

รายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกดิข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้และได้รับ

รู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นาํไปปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

การเปิดเผยขอ้มูล 

350. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

350.1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ ซ่ึงรวมถึงวิธีกาํหนดขั้นความสาํเร็จของ

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการ 

350.2. จาํนวนรายได้แต่ละประเภทที่มีนัยสาํคัญที่รับรู้ระหว่างงวดซ่ึงรวมถึงรายการต่อไปน้ี 

350.2.1. การขายสนิค้า 

350.2.2. การให้บริการ 

350.2.3. ดอกเบี้ ย 

350.2.4. ค่าสทิธ ิ

350.2.5. เงินปันผล 

350.3. จาํนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ ซ่ึงรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภทที่มี

นัยสาํคัญ 
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บทท่ี 19 

การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

351. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ัน 

รวมทั้งสทิธทิั้งหลายอนัเกี่ยวกบัสทิธใินที่ดินด้วย 

352. วิธกีารบัญชี เพ่ือรับรู้รายได้สาํหรับธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังน้ี 

352.1. การขายที่ดิน 

352.2. การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

352.3. การขายอาคารชุด 

เงือ่นไขส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบัผูซ้ื้อและผูข้ายอสงัหาริมทรพัย ์

353. โดยทั่วไปการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ มีเง่ือนไขสาํคัญที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

การขาย 

353.1. การขายเกดิขึ้นแล้ว 

การขายจะถือว่าเกิดขึ้นแล้วเมื่อ (1) ผู้ซ้ือและผู้ขายได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย และ (2) มีการ

ชาํระราคาตามสญัญา 

สาํหรับการขายห้องชุดของอาคารชุด ต้องมีการขายได้ในจํานวนที่มากพอที่จะให้แน่ใจว่า 

อาคารชุดดังกล่าวจะไม่เปล่ียนเป็นอาคารเพ่ือให้เช่า โดยต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด และเง่ือนไขข้อตกลงทางการเงินประกอบด้วย 

การขายห้องชุดในอาคารชุดในจํานวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ที่เปิดขายหรือ 

พ้ืนที่ที่เปิดจองถือได้ว่าเป็นจาํนวนที่มากพอ 

ผูซ้ื้อ 

353.2. ผู้ซ้ือไม่มีสทิธิ์เรียกเงินคืน 

ผู้ซ้ือได้ชาํระเงินวางเร่ิมแรก จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินดังกล่าว

คืนไม่ได้ ซ่ึงได้แก่ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสญัญา 

353.3. ผู้ซ้ือได้ชาํระเงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดมีจาํนวนมากพอที่แสดงว่าผู้ซ้ือจะผูกพันการชาํระ

ค่าอสงัหาริมทรัพย์ต่อจนครบสญัญา 

เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ือต้องมีจาํนวนมากพอที่แสดงให้เหน็ว่าผู้ซ้ือจะผูกพัน

การชาํระค่าอสังหาริมทรัพย์ต่อจนครบตามสัญญา เงินวางเร่ิมแรกและค่างวดที่ผู้ซ้ือแต่ละ

สญัญาชาํระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขายตามสญัญา ถือว่ามีจาํนวนมากพอ 
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ผูข้าย 

353.4. ผู้ขายสามารถเกบ็เงินได้ตามสัญญา 

ในการพิจารณาความสามารถของผู้ขายที่จะสามารถเก็บเงินจากผู้ซ้ือได้ตามสัญญาน้ัน  

ให้ประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะเครดิตของผู้ซ้ือ หรือการที่ผู้ขายจะขายอสังหาริมทรัพย์

น้ันออกไปได้ใหม่ในราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาเดิม 

ประสบการณ์การเก็บเงินจากโครงการก่อนๆ ของผู้ขาย อาจนํามาใช้กับโครงการใหม่ได้  

หากโครงการก่อนๆ น้ัน 

(1) มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันกับโครงการใหม่ เช่น ชนิดของบ้าน อาคารชุดและที่ดิน 

สภาพแวดล้อมประเภทลูกค้า เง่ือนไขตามสญัญา และวิธกีารขาย เป็นต้น 

(2) ได้รับชําระเงินค่างวดเป็นจํานวนที่มากพอที่จะเป็นเคร่ืองช้ีว่าการขายในปัจจุบันของ

โครงการใหม่จะเกบ็เงินได้ตามสญัญา 

ความสามารถในการเกบ็เงินได้จากผู้ซ้ือแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขาย

ตามสญัญาอาจถือเป็นเกณฑห์น่ึงที่ใช้วัดความสามารถในการเกบ็เงินของผู้ขาย 

353.5. งานพัฒนาและงานก่อสร้างได้ผ่านขึ้นตอนเบื้องต้นแล้ว 

งานพัฒนาและงานก่อสร้างโครงการที่ถือว่าเป็นงานข้ันตอนเบ้ืองต้น ได้แก่ 

 งานวิศวกรรมและงานออกแบบ 

 การเซน็สญัญาจ้างเหมางานปรับปรุงและเตรียมพ้ืนที่ หรือจ้างเหมาก่อสร้าง 

 การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่และการจัดเตรียมพ้ืนที่ 

 การสร้างสาธารณปูโภค เช่น ถนน ทอ่ระบายนํา้ ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ 

 การวางผัง 

 การสร้างฐานรากของบ้านหรืออาคาร 

งานพัฒนาและงานก่อสร้างที่ถือว่าได้ผ่านข้ันตอนเบ้ืองต้นแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

งานก่อสร้างตามโครงการที่เสนอขาย ซ่ึงได้รับการรับรองโดยวิศวกรหรือสถาปนิกของโครงการ 

353.6. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏบัิติตามสญัญาและคาํช้ีชวนต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ 

ผู้ขายมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน หรือหลักประกัน เพ่ือใช้ในการดาํเนินงาน

ปรับปรุงที่ดินงานก่อสร้างอาคารและสิ่งอาํนวยความสะดวกให้เสรจ็ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

และผู้ขายสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขอื่นๆ ที่ได้ให้ไว้ ความสามารถดังกล่าวอาจพิจารณาได้

จากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ความสามารถในการกู้ยืมเงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวกจาก

การดาํเนินงานของผู้ขายงานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี 

 



 80/89 

353.7. งานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี 

ผู้ขายได้ทาํงานพัฒนาก้าวหน้าผ่านงานขั้นตอนเบ้ืองต้นแล้ว และมีเคร่ืองช้ีว่างานจะทาํเสรจ็

ได้ตามแผน สิ่งที่ช้ีความก้าวหน้าบางอย่าง ได้แก่ 

 เงินทุนที่ได้จ่ายไปในงานพัฒนาตามแผน 

 งานพัฒนาที่ดินได้เร่ิมแล้ว 

 แผนงานวิศวกรรมที่มีและความผูกพันของงานเกี่ยวกบัสงัหาริมทรัพย์ที่ขาย 

 งานที่ได้ทาํสาํเรจ็แล้วเกี่ยวกับถนน ทางเข้า ท่อระบายนํา้ ประปา ไฟฟ้า บ่อบาํบัดนํา้เสีย 

และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามสญัญา 

นอกจากน้ี ต้องไม่มีสิ่ งบ่งช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่จะทําให้งานหยุดชะงัก เช่น ไม่สามารถ 

ขอใบอนุญาต ไม่สามารถจัดจ้างผู้รับเหมา จัดหาคนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ และต้องสามารถ

ประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนรวม และขั้นความก้าวหน้าของงานจนกระทั่งงานเสรจ็

ได้อย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาถึงปริมาณขาย แนวโน้มราคาขาย ความต้องการซ้ือ รวมทั้ง

ปัจจัยฤดูกาล ประสบการณ์ของผู้ขาย ที่ ต้ังตามภูมิศาสตร์ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ประกอบด้วย 

353.8. ผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสาํคัญในทรัพย์สนิให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว 

หากผู้ขายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลังจากที่ได้ขายไปแล้วในลักษณะที่ยังคงเกบ็

ความเสี่ยงส่วนใหญ่ หรือผลประโยชน์ที่มีนัยสาํคัญในทรัพย์สินน้ันอยู่ ถือว่าผิดเกณฑ์ข้อน้ี 

เช่น การขายโดยมีการทาํสัญญาซ้ือคืนเพ่ือเป็นการดึงดูดผู้ซ้ือในแง่การขาย การขายน้ีถือว่า

ผู้ขายยังมีความเสี่ยงในทรัพย์สนิน้ันอยู่ 

สาํหรับการขายที่ดิน ผู้ขายได้ทาํงานพัฒนาเสรจ็สมบูรณ์แล้วและไม่มีพันธะที่จะต้องทาํงาน

ปรับปรุงต่างๆ ให้สาํเรจ็เกี่ยวกับที่ดินเป็นแปลงๆ ที่ขาย หรือ งานสร้างเคร่ืองอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกบัที่ดินเป็นแปลงๆ ที่ขาย 

วิธีการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

354. การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท คือ การขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

และการขายอาคารชุด สามารถเลือกการรับรู้ได้หลายวิธีตามเง่ือนไขของการเกิดขึ้ นของรายได้ 

จากการขายน้ัน คือ 

354.1. รับรู้เป็นรายได้ทั้งจาํนวน 

354.2. รับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ 

354.3. รับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระ 

กรณีที่ไม่อาจรับรู้เป็นรายได้ตาม 354.1-354.3 ให้บันทกึเงินที่ได้รับเป็นเงินมัดจาํหรือเงินรับล่วงหน้า 

เง่ือนไขการรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็หรือตามเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระ 
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355. กิจการที่ ค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้ ง 3 ประเภทดังกล่าว อาจเลือกรับรู้เป็นรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็หรือตามเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระได้ ถ้ารายการ

ขายน้ันๆ เข้าเงื่อนไขดังน้ี 

355.1. การขายเกิดขึ้ นแล้ว (ในกรณีของการขายห้องชุดของอาคารชุด การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายต้อง

มีจาํนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ที่เปิดขายหรือที่เปิดจอง) 

355.2. ผู้ซ้ือไม่มีสทิธเิรียกเงินคืน 

355.3. ผู้ซ้ือและผู้ขายต้องมีความเป็นอสิระต่อกนัหรือเป็นการดาํเนินธุรกจิตามปกติ 

355.4. เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ือที่ชาํระแล้วต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

ราคาขายตามสญัญา 

355.5. ผู้ขายมีความสามารถเกบ็เงินได้ตามสญัญา 

355.6. งานพัฒนาและงานก่อสร้างของผู้ขายได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

งานก่อสร้างตามโครงการที่เสนอขาย 

355.7. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี 

355.8. การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี 

355.9. ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้

อย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งน้ีต้นทุนที่ประมาณการไว้ จาํเป็นต้องปรับปรุงอย่างน้อยปีละคร้ังหรือ

เม่ือผู้ขายประมาณได้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงในจาํนวนต้นทุนอย่างมีสาระสาํคัญ 

356. การรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ 

356.1. วิธกีารกาํหนดอตัราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็มีหลายวิธี ได้แก่ 

356.1.1. อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนของงานที่ทาํเสร็จจนถึงปัจจุบันกับ

ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น ทั้งน้ีไม่รวมต้นทุนที่ดิน 

356.1.2. การสาํรวจเน้ืองานที่ได้ทาํแล้ว 

356.1.3. การสาํรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาํเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

โดยพิจารณาจากการสาํรวจทางกายภาพ 

356.2. ในกรณีที่ผู้ซ้ือผิดนัดชาํระเงินเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันและอัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จสูง

กว่าเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระ ให้หยุดการรับรู้รายได้ทนัท ี

356.3. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตามความเหมาะสม 

357. การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระ 

357.1. การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระ ให้ใช้วิธกีารรับรู้ตามอตัรากาํไรขั้นต้น 

357.2. ในกรณีที่อัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จตํ่ากว่าสัดส่วนของเงินที่ได้รับผ่อนชาํระตามกาํหนด 

ต่อราคาขายผ่อนชําระ ให้รับรู้รายได้ไม่เกินอัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จ ส่วนเงินค่างวด 

ที่ได้รับผ่อนชาํระเกนิกว่าอตัราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ให้ถือเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซ้ือ 

357.3. ในกรณีที่ผู้ซ้ือผิดนัดชาํระเงินเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนั ให้หยุดรับรู้รายได้ทนัท ี

357.4. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามความเหมาะสม 
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357.5. ถ้าในระหว่างการผ่อนชาํระ ผู้ซ้ือสามารถชาํระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ก่อนกาํหนด หรือ

สามารถหาแหล่งเงินกู้อื่นใด รวมทั้งการก่อสร้างได้เสรจ็สมบูรณ์และผู้ขายได้โอนความเสี่ยง

และผลประโยชน์ที่มีนัยสาํคัญในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว ให้รับรู้จํานวนเงินดังกล่าวเป็น

รายได้ทั้งจาํนวนในงวดน้ัน 

การบนัทึกจ านวนเงินที่ไดร้บัเป็นเงินมดัจ า 

358. ในกรณีที่การขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้เป็นรายได้ตามย่อหน้าที่ 354 ให้บันทึกจาํนวน

เงินที่ได้รับเป็นเงินมัดจาํหรือเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซ้ือจนกว่าการขายดังกล่าวจะเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้า

ใดย่อหน้าหน่ึงข้างต้น  

การเปิดเผยขอ้มูล 

359. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในงบการเงิน 

359.1 วิธกีารรับรู้รายได้ 

359.2 ในกรณีที่ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ให้เปิดเผยวิธีการกาํหนดอัตราส่วน

ของงานที่ทาํเสรจ็ด้วย 
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บทท่ี 20 

สญัญาก่อสรา้ง 

360. สัญญาก่อสร้าง หมายถึง สัญญาที่ทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือก่อสร้าง

สนิทรัพย์หลายรายการซ่ึงสมัพันธก์นัอย่างใกล้ชิด หรือต้องพ่ึงพากนัในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี

และหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ันสดุท้าย 

361. สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญาก่อสร้างซ่ึงมีการตกลงด้วยราคาคงที่ หรือด้วยอัตราคงที่ต่อหน่วย

ของผลผลิตซ่ึงระบุไว้ในสญัญา ในบางกรณีราคาหรืออัตราที่ตกลงกันข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของ

ต้นทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา 

362. สญัญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม หมายถึง สญัญาก่อสร้างซ่ึงกจิการจะได้รับคืนต้นทุนตามที่ตกลง กันบวก

ส่วนเพ่ิม ซ่ึงส่วนเพ่ิมน้ันกาํหนดเป็นอตัราร้อยละของต้นทุนดังกล่าวหรือเป็นจาํนวนคงที่ 

363. สัญญาก่อสร้างอาจทาํขึ้ นเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์เพียงรายการเดียว เช่น สะพาน ตึก เขื่อน ท่อส่งนํา้มัน 

ถนน เรือ หรืออุโมงค์ หรืออาจทาํขึ้ นเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ ซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

หรือต้องพ่ึงพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ัน

สุดท้าย ตัวอย่างเช่น สัญญาก่อสร้างโรงกล่ันนํา้มันและสัญญาก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการ

ซ่ึงมีความสมัพันธก์นั 

364. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้สญัญาก่อสร้างรวมถึงสญัญาต่อไปนี้  

364.1. สญัญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์ เช่น สัญญาว่าจ้างผู้จัดการ

โครงการ หรือสถาปนิก 

364.2. สัญญาการซ่อมบาํรุงหรือการร้ือถอนสินทรัพย์และสัญญาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการ

ร้ือถอนสนิทรัพย์ 

การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 

365. เมื่อกิจการทาํสัญญาเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการ การก่อสร้างสินทรัพย์แต่ละรายการให้ถือ

เสมือนว่าได้มีการทาํสญัญาก่อสร้างแยกจากกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

365.1. สนิทรัพย์แต่ละรายการมีข้อเสนอที่แยกจากกนั 

365.2. สินทรัพย์แต่ละรายการมีการต่อรองแยกจากกัน นอกจากน้ัน กิจการและผู้ว่าจ้างสามารถ

ยอมรับหรือปฏเิสธสญัญาส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ 

365.3. ต้นทุนและรายได้ของสนิทรัพย์แต่ละรายการสามารถระบุได้ 

366. กจิการต้องปฏบัิติต่อกลุ่มสญัญาก่อสร้างเสมือนว่าเป็นสัญญาเดียว ไม่ว่ากลุ่มสัญญาน้ันจะทาํกับผู้ว่า

จ้างเพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

366.1. สญัญาหลายสญัญามีการต่อรองร่วมกนัในลักษณะของสญัญาชุดเดียวกนั 

366.2. สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างมากจนทาํให้สัญญาแต่ละสัญญาเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการเดียวซ่ึงมีอตัรากาํไรร่วมกนั 

366.3. การปฏบัิติตามสญัญาทุกสญัญาเกดิขึ้นในเวลาเดียวกนั หรือเกดิขึ้นเป็นลาํดับต่อเน่ืองกนั 
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367. สัญญาก่อสร้างอาจให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างหรืออาจมีการแก้ไขเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างว่าจ้างกิจการให้ก่อสร้าง

สินทรัพย์เพ่ิมเติมได้ สาํหรับสินทรัพย์ที่สร้างเพ่ิมเติมน้ี กิจการต้องปฏิบัติเสมือนว่าเป็นสัญญา

ก่อสร้างแยกต่างหาก เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

367.1. สนิทรัพย์ที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญจากสินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาเดิมไม่ว่า

จะเป็นในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์ 

367.2. การต่อรองราคาของสนิทรัพย์ที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมไม่ได้คาํนึงถึงราคาตามสญัญาเดิม 

รายไดค่้าก่อสรา้ง 

368. รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วย 

368.1. จาํนวนรายได้เม่ือเร่ิมแรกตามที่ตกลงไว้ในสญัญา  

368.2. จาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้อง

ค่าชดเชย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจ หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

368.2.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกดิรายได้ 

368.2.2. สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนการก่อสรา้ง 

369. ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้   

369.1. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสญัญา 

369.2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างโดยทั่วไป ซ่ึงสามารถปันส่วนให้กบังานก่อสร้างตามสญัญา 

369.3. ต้นทุนอื่นที่สามารถเรียกเกบ็จากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาก่อสร้าง 

การรบัรูร้ายไดค่้าก่อสรา้งและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 

370. เมื่อกจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายได้

ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามลาํดับ 

โดยอ้างอิงกับขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากงานก่อสร้างตามสญัญาเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

371. ในกรณีที่สญัญาก่อสร้างเป็นสญัญาราคาคงที่ กจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญา

ได้อย่างน่าเช่ือถือกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

371.1. รายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

371.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้าง 

371.3. ต้นทุนการก่อสร้างที่จะต้องจ่ายจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสรจ็ตามสัญญาสามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ และขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ  

371.4. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึง

ทาํให้กจิการสามารถเปรียบเทยีบต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึนจริงกบัต้นทุนที่ได้ประมาณไว้ 
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372. ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม กิจการจะสามารถประมาณผลของงาน

ก่อสร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเช่ือถือกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

372.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับ 

งานก่อสร้าง 

372.2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ไม่ว่ากจิการจะสามารถเรียกต้นทุนนั้นคืนจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ 

373. กจิการอาจกาํหนดข้ันความสาํเรจ็ของงานก่อสร้างได้หลายลักษณะโดยใช้วิธีที่สามารถวัดผลของงาน

ที่ทาํได้อย่างน่าเช่ือถือ วิธทีี่ใช้ข้ึนอยู่กบัลักษณะของสญัญา ซ่ึงอาจรวมถึงวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

373.1. อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนของงานที่ทาํเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น 

373.2. การสาํรวจเน้ืองานที่ได้ทาํแล้ว 

373.3. การสาํรวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างที่ทาํเสรจ็กับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยพิจารณา

จากการสาํรวจทางกายภาพ 

ทั้งน้ี ค่างวดงานและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างมักไม่สะท้อนให้เหน็ถึงเน้ืองานที่ทาํเสรจ็ 

374. เม่ือกิจการกาํหนดข้ันความสาํเร็จของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนจนถึง

ปัจจุบัน ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันต้องเป็นต้นทุนที่สะท้อนให้เหน็ถึงงานที่ทาํเสร็จ

เทา่น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนการก่อสร้างที่ต้องไม่นาํมารวมเป็นต้นทุนที่เกดิข้ึนจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

374.1. ต้นทุนการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการก่อสร้างในอนาคต เช่น ต้นทุนของวัสดุที่ได้

ส่งไปสถานที่ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้นาํไปใช้ หรือวัสดุที่ได้เตรียมไว้เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างแต่ยัง

ไม่ได้นาํไปใช้ เว้นแต่วัสดุดังกล่าวได้จัดทาํขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยเฉพาะสาํหรับงานก่อสร้างน้ัน 

374.2. จาํนวนที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้กบัผู้รับเหมาช่วงตามสญัญารับเหมาช่วง 

375. เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปนี้   

375.1. กจิการต้องรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่จะเรียกเกบ็เงินในส่วนของต้นทุนนั้นจากผู้ว่าจ้างได้ 

375.2. กจิการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกดิข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย 

376. เมื่อความไม่แน่นอนซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่าง

น่าเช่ือถือได้หมดไป กจิการต้องรับรู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้าง 

การรบัรูข้าดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

377. เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กิจการ

ต้องรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี
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การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

378. วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ต้องใช้จาํนวนสะสมของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างของ

รอบระยะเวลารายงานก่อนๆ กับประมาณการรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญา

ของรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน ดังน้ัน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการรายได้ค่า

ก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง หรือประมาณการผลของงานก่อสร้าง ต้องถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี กิจการต้องนําจํานวนประมาณการที่เปล่ียนใหม่มาพิจารณา

จาํนวนรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดที่มีการเปล่ียนประมาณการทางบัญชีและ

งวดต่อๆ ไป 

การเปิดเผยขอ้มูล 

379. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

379.1. จาํนวนรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด 

379.2. วิธีที่ใช้ในการกาํหนดรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวดและวิธีที่ใช้ในการ

กาํหนดขั้นความสาํเรจ็ของงานระหว่างก่อสร้าง 

380. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีเกี่ยวกับสัญญางานก่อสร้างระหว่างทาํที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

380.1. จาํนวนรวมของต้นทุนที่เกดิข้ึนและกาํไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 

380.2. จาํนวนเงินรับล่วงหน้า 

380.3. จาํนวนเงินประกนัผลงาน 

381. กจิการต้องแสดงรายการทุกข้อต่อไปนี้   

381.1. จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสาํหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็น

สนิทรัพย์ของกจิการ 

381.2. จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสาํหรับงานก่อสร้างทุกสัญญา เป็น

หน้ีสนิของกจิการ 

382. สาํหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทาํทุกสญัญา ซ่ึงต้นทุนที่เกดิข้ึนบวกด้วยกาํไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุน

ที่รับรู้) มีจํานวนเกินกว่าเงินงวดที่เรียกเกบ็ กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิ

เรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสาํหรับงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นจํานวนสุทธิของต้นทุนที่เกิดข้ึนบวกด้วย 

กาํไรที่รับรู้ หักด้วย ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเกบ็ 

383. สาํหรับงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทาํทุกสัญญา ซ่ึงเงินงวดที่เรียกเกบ็มีจาํนวนเกินกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึน

บวกด้วยกาํไรที่รับรู้ (หักด้วยขาดทุนที่รับรู้) กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินทั้งสิ้ นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

เรียกร้องจากกจิการสาํหรับงานก่อสร้างตามสญัญาเป็นจาํนวนสทุธขิองต้นทุนที่เกิดข้ึน บวกด้วยกาํไรที่

รับรู้ หักด้วยผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเกบ็ 
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บทท่ี 21 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

384. เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท 

385. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายการที่กาํหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือจะต้อง

จ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกดิข้ึนเม่ือกจิการ 

385.1. ซ้ือหรือขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงกาํหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

385.2. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินด้วยจาํนวนเงินที่จะต้องชาํระ หรือได้รับชาํระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

หรือ 

385.3. ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ หรือก่อหรือชาํระหน้ีสนิ ซ่ึงกาํหนดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

386. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องบันทกึรายการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลง

จํานวนเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินบาท กับสกุลเงินต่างประเทศ  

ณ วันที่เกดิรายการ 

387. วันที่เกิดรายการ คือ วันที่รายการเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายการคร้ังแรกตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ในทางปฏิบัติ อัตราแลกเปล่ียนที่ประมาณข้ึน ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรา

แลกเปล่ียนจริง ณ วันที่เกิดรายการมักจะถูกนาํมาใช้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบ

สัปดาห์หรือรอบเดือนอาจถูกนาํมาใช้สาํหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน

รอบระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรกด็ี หากอัตราแลกเปล่ียนน้ันเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ การใช้

อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในรอบเวลาน้ันอาจไม่เหมาะสม  

การรายงาน ณ วนัสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

388. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด 

388.1. รายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศให้แปลงค่าโดยใช้อตัราปิด 

388.2. รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบันทกึไว้ด้วยราคาทุนเดิมให้

แปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกดิรายการ  

389. มูลค่าตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกาํหนดมาจากการเปรียบเทียบจํานวนเงินตั้งแต่สอง

จาํนวนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ คือ ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า หากสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินและมีการวัดค่าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชีจะกาํหนดขึ้นโดยการเปรียบเทยีบ ระหว่าง 

389.1. ราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชี (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ราคา 

ถูกกาํหนด (น่ันคือ อตัรา ณ วันที่เกดิรายการสาํหรับรายการซ่ึงวัดค่าด้วยราคาทุนเดิม) และ 

389.2. ราคาตลาดซ่ึงแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่มูลค่าถูกกาํหนด (เช่น อัตราปิด ณ วันที่

สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)  
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389.3. ผลกระทบของการเปรียบเทยีบน้ีอาจทาํให้เกิดผลขาดทุนที่ถูกรับรู้ในสกุลเงินบาท แต่จะไม่

มีการรับรู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกนั 

390. เม่ือมีอัตราแลกเปล่ียนที่สามารถใช้ได้หลายๆ อัตรา อัตราที่ใช้ควรพิจารณาจากกระแสเงินสด 

ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือยอดคงเหลือที่จะมีการชาํระกันโดยให้ถือเสมือนหน่ึงว่ากระแส

เงินสดได้เกิดข้ึน ณ วันที่มีการวัดมูลค่า หากไม่มีการแลกเปล่ียนระหว่างสองสกุลเงินเป็นการ

ช่ัวคราว ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนคร้ังแรกสดุที่สามารถแลกเปล่ียนรายการกนัได้ 

391. กิจการต้องแปลงค่ารายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนที่ธนาคารรับซ้ือ และแปลงค่ารายการหน้ีสนิที่เป็นตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนที่ธนาคารขาย  

392. ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือจากการแปลงค่า

รายการที่เป็นตัวเงินของกิจการด้วยอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงแตกต่างไปจากอัตราแลกเปล่ียนเดิมที่ใช้ 

ในการบันทกึรายการคร้ังแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้

ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดน้ัน  
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

393. ให้กิจการรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ โดยการปรับงบการเงิน

ย้อนหลัง เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจาํนวนเงินของผลกระทบที่เกิดข้ึนในแต่รอบระยะเวลา

บัญชีหรือไม่สามารถระบุจาํนวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้ 

ให้ใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

วนัถือปฏิบติั 

394. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติ 

กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

 


