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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน 
 

คําแถลงการณ 
 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน พ.ศ. 2549(IAS No. 1 “Presentation of Financial Statements” (December 2006)) 
 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) นี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ฉบับเดิม) 
โดยมีหลักการไมแตกตางกัน เวนแตการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ 

1.  กําหนดใหเปดเผย แหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 
2.  ยกเลิกการแสดง รายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ 
3.  ยกเลิกการแสดง กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ 
4.  ยกเลิกการแสดง จํานวนพนักงาน 
5.  ยกเลิกหัวขอ นโยบายการบัญชี และขอกําหนดเกี่ยวกับการเลือกใชนโยบายการบัญชี 
6.  เพิ่มคํานิยาม ความมีสาระสําคัญ 
7.  เพิ่มคํานิยาม มาตรฐานการบัญชี 
8.  กําหนดใหเปดเผยขอมูลกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่แบงปนใหแกบริษัทใหญ และสวนที่แบงปน

ใหแกผูถือหุนสวนนอย 
9.  กําหนดใหกิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจาก

วันที่ในงบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนแมวามีหลักฐานเปนสัญญาที่แสดงถึงการชําระหนี้โดยการกอ
หนี้สินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ใหเปนหนี้ระยะยาว ซ่ึงสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณ
ภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

10. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญหรือในสวนอื่นของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเก่ียวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการกําหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึง
นโยบายนั้นมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินของรายการที่รับรูในงบการเงิน 
นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเก่ียวกับประมาณการทางบญัชี 
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สารบัญ 
 
 ยอหนาที่ 
บทนํา บทนํา 1-10 
วัตถุประสงค 1 
ขอบเขต 2-6 
จุดมุงหมายของงบการเงิน 7 
สวนประกอบของงบการเงิน 8-10 
คํานิยาม 11-12 
ขอพิจารณาโดยรวม 13-41 
          การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 13-22 
          การดําเนินงานตอเนื่อง 23-24 
          เกณฑคงคาง 25–26 
          ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 27-28 
          ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 29-31 
          การหักกลบ 32-35 
          ขอมูลเปรียบเทียบ 36-41 
โครงสรางและเนื้อหา 42-126 
          ความนํา 42–43 
          การระบุชื่องบการเงิน 44–48 
          รอบระยะเวลาที่รายงาน 49–50 
งบดุล 51-77 
               ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน 51-56 
               สินทรัพยหมุนเวียน 57-59 
               หนี้สินหมุนเวียน 60-67 
               ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุล 68-73 
               ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 74-77 
งบกําไรขาดทุน 78-95 
               กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 78-80 
               ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุน 81-85 
               ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 86-95 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 96-101 
งบกระแสเงินสด 102 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 103-126 
               โครงสราง 103-107 
               การเปดเผยนโยบายการบัญชี 108-115 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ 
3 

 

               แหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 116-124 
               การเปดเผยเรื่องสวนทุน 124ก-124ค 
               การเปดเผยเรื่องอ่ืนๆ 125-126 
วันถือปฏิบัติ 127 
ภาคผนวก  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซ่ึงถือเปนหลักการ และขอความที่
พิมพดวยตัวอักษรปกติซ่ึงถือเปนคําอธิบาย  และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ
แมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 
วัตถุประสงค 
1.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดเกณฑการนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อใหงบ

การเงินดังกลาวสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดกอนๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอื่น  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้วางขอกําหนดโดยรวมของการนําเสนองบการเงิน 
แนวทางเกี่ยวกับโครงสรางและขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับขอมูลที่ตองแสดงในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยรายการบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะและ
เหตุการณอ่ืน ซ่ึงกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีอ่ืน 

ขอบเขต 
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป ซ่ึงกิจการไดจัดทํา

และนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี 

3. งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป หมายถึง งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของผูใช 
งบการเงินที่ไมอยูในฐานะที่จะเรียกรองเพื่อใหไดรับรายงานตามรูปแบบที่ตนเองตองการได งบการเงินที่
จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปหมายความรวมถึง งบการเงินที่นําเสนอโดยเอกเทศ หรืองบการเงินที่แสดง
รวมอยูในเอกสารเผยแพรอ่ืน เชน รายงานประจําป หรือหนังสือชี้ชวน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติ
กับโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาลแบบยอที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล อยางไรก็ตาม งบการเงินระหวางกาลดังกลาวยังคงตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 13 ถึง  41 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินของทุกกิจการโดยเทาเทียมกันไมวาจะเปนกิจการซึ่งจําเปนตองจัดทํางบการเงินรวมหรือ
งบการเงินเฉพาะกิจการตามนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

4. (ยอหนานี้ไมใช) 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําศัพทที่เหมาะสมสําหรับกิจการซึ่งแสวงหากําไรรวมทั้งรัฐวิสาหกิจของเอกชน
และของรัฐ ในกรณีของกิจการที่ไมแสวงหากําไรทั้งของภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหนวยงานของรัฐ ที่ตองการ
นําขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปใชอาจจําเปนตองดัดแปลงคําอธิบายที่ใชสําหรับบางรายการใน
งบการเงินหรือสําหรับงบการเงินดวยตนเอง 
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6. ในทํานองเดียวกัน  กิจการซึ่งไมมีสวนของเจาของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เชน กองทุนรวม) และกิจการซึ่งทุนที่นํามา
ลงทุนรวมกันไมถือเปนสวนของเจาของ (เชน กิจการประเภทสหกรณ)  อาจจําเปนตองดัดแปลงการนําเสนอ
สวนไดเสียของสมาชิกหรือหนวยลงทุนในงบการเงิน 

 
จุดมุงหมายของงบการเงิน 
7.  งบการเงินเปนรายงานอยางมีแบบแผนที่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ งบการเงินที่

จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปมีเปาหมายในการใหขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ  
นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝายบริหารซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลทรัพยากรของ
กิจการ  เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว งบการเงินตองใหขอมูลทุกขอดังตอไปนี้เก่ียวกับกิจการ 
7.1. สินทรัพย 
7.2. หนี้สิน 
7.3. สวนของเจาของ 
7.4. รายไดและคาใชจาย รวมถึงผลกําไรและผลขาดทุน 
7.5. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสวนของเจาของ   
7.6. กระแสเงินสด 
 
ขอมูลเหลานี้และขอมูลอ่ืนที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินชวยผูใชงบการเงินในการคาดการณ
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับจังหวะเวลาและความแนนอน 

 
สวนประกอบของงบการเงิน 
8. งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย 

8.1. งบดุล 
8.2. งบกําไรขาดทุน 
8.3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของโดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

8.3.1.  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสวนของเจาของ   
8.3.2.  การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ซ่ึงไมรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับผู

เปนเจาของซึ่งกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ 
8.4. งบกระแสเงินสด   
8.5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และคําอธิบายอื่น 
 

9.  กิจการหลายแหงนําเสนอบทสรุปทางการเงินของฝายบริหารนอกเหนือจากงบการเงินที่พรรณาและอธิบาย
ประเด็นสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงินของกิจการ และความไมแนนอนที่สําคัญ
ซ่ึงกิจการเผชิญอยู รายงานดังกลาวอาจรวมถึงบทสรุปเก่ียวกับ 
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9.1. ปจจัยและอิทธิพลหลักที่มีผลตอผลการดําเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมของ
การดําเนินธุรกิจ การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดังกลาว นโยบายการลงทุนของ
กิจการเพื่อดํารงและสงเสริมการดําเนินงาน รวมถึงนโยบายการจายปนผล 

9.2. แหลงเงินทุนของกิจการ และอัตราสวนระหวางหน้ีสินตอสวนของเจาของที่ตั้งเปาหมายไว 
9.3. ทรัพยากรของกิจการซึ่งไมเขาเกณฑการรับรูในงบดุลตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 

10. กิจการหลายแหงยังนําเสนอรายงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบการเงิน เชน รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
งบมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่ปจจัยดานสิ่งแวดลอมมีนัยสําคัญ และเมื่อพนักงานเปน
กลุมผูใชงบการเงินที่สําคัญ รายงานที่นําเสนอนอกเหนือจากงบการเงินนี้ไมอยูภายใตขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี 

 
คํานิยาม 
 

11. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีแมวากิจการจะไดพยายามอยาง
เต็มที่แลวในทุกกรณี 

มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ทั้งนี้ รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ดวย 

ความมีสาระสําคัญ  หมายถึง    การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาดถือ
วามีสาระสําคัญหากรายการแตละรายการหรือทุก
รายการโดยรวมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินที่ใชงบการเงิน ความมี
สาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะของการไม
แสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาดซึ่ง
พิจารณาภายใตสถานการณแวดลอมนั้น ทั้งนี้ปจจัยที่
ใชในการพิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของ
รายการหรือทั้งสองอยางก็ได 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง ขอมูลที่นําเสนอเพิ่มเติมจากที่แสดงในงบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินให
ขอมูลเกี่ยวกับคําอธิบายรายการ รายละเอียดของ
รายการตางๆ ที่แสดงในงบการเงินและขอมูลเกี่ยวกับ
รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูรายการในงบการเงินที่
นําเสนอ 
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12. ในการประเมินวาการไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินและจึงมีสาระสําคัญหรือไม จะตองพิจารณาลักษณะของผูใชงบการเงินตามขอกําหนดของ
แมบทการบัญชีเก่ียวกับเรื่องความเขาใจได ซ่ึงมีขอสมมติวาผูใชงบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ 
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว ดังนั้น การ
ประเมินดังกลาวจําเปนตองพิจารณาวาผูใชงบการเงินขางตนคาดวาจะไดรับอิทธิพลอยางไรในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ 

 
ขอพิจารณาโดยรวม 
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
13. งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตองตามที่ควร 

การแสดงขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรคือการเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของผลกระทบของรายการบัญชี 
เหตุการณ และเงื่อนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย ที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี การนําเสนองบการเงินซ่ึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
และมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใหเหมาะสมแกกรณีถือไดวางบการเงินนั้นนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง
ตามที่ควร 

14. งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเงื่อนไข งบการเงินที่ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีตองไมพรรณาวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 

15. ในแทบทุกสถานการณ งบการเงินจะนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรก็ตอเมื่องบการเงินนั้นถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีและกิจการยังตองถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
15.1. เลือกและใชนโยบายการบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39  (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ซ่ึงไดกําหนดลําดับของ
แนวทางปฏิบัติที่บังคับใชในการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีของฝายบริหารในกรณีที่ไมมี
มาตรฐานการบัญชีกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

15.2. นําเสนอขอมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชื่อถือได 
เปรียบเทียบกันได และเขาใจได 

15.3. เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีไมเพียงพอที่จะทําให
ผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบของรายการบัญชี เหตุการณและสภาวะการณอ่ืนที่มีผลตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

16. การเปดเผยนโยบายการบัญชี การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทํา
คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไมเหมาะสมที่กิจการใช ไมทําใหนโยบายการบัญชีนั้นเหมาะสม
ขึ้นมาได งบการเงินถูกตองตามที่ควรได ไมวาจะโดยการเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ไม
เหมาะสมนั้น หรือโดยการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือโดยการจัดทําคําอธิบายก็
ตาม 
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17. ในสถานการณซ่ึงยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีขอสรุปวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของงบการเงินตามที่กําหนดในแมบทการบัญชี กิจการตองไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น และตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุในยอหนา 18 ในกรณีที่หนวยงานกํากับ
ดูแลที่เกี่ยวของมีขอกําหนด หรือไมมีขอหามการไมปฏิบัติตามดังกลาว 

18. ในกรณีที่กิจการไมปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดตามที่ระบุไวในยอหนา 17 กิจการตอง
เปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
18.1. ขอสรุปของฝายบริหารที่วา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดโดยถูกตองตามที่ควร 
18.2. ขอความที่แสดงวากิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ยกเวนเร่ืองที่กิจการจําตองไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามที่ควร 
18.3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่กิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการไมถือปฏิบัติ  ขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีที่กิจการไมปฏิบัติตาม เหตุผลที่หากปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
แลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมากในสถานะการณตางๆ จนเปนเหตุใหงบการเงินไม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช 

18.4. ผลกระทบทางการเงินของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่มีตอรายการแตละรายการในงบ
การเงินของกิจการสําหรับทุกงวดบัญชีที่แสดง หากกิจการไมถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีสําหรับแตละงวดบัญชีที่มีการนําเสนอนั้น 

 
19. กรณีที่กิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดในงวดบัญชีกอนแลวสงผลตอ

จํานวนเงินที่รับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนา 18.3 
และ 18.4 

 
20. ตัวอยางของการใชขอกําหนดในยอหนา 19 ไดแก กิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีใน

งวดบัญชีกอนในการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สิน  ซ่ึงสงผลกระทบตอการวัดการเปลี่ยนแปลงมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินที่รับรูในงบการเงินงวดปจจุบัน 

 
21. ในสถานการณซ่ึงยากที่จะเกิดขึ้น หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุให
งบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี แตขอกําหนดที่เกี่ยวของไมอนุญาตใหมีการ
ไมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ถาเปนเชนนั้น กิจการตองใชความพยายามอยางดีที่สุด
เพื่อลดความเขาใจผิดซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนั้นโดยการเปดเผยขอมูลทุกขอ
ตอไปนี้ 
21.1. ช่ือของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีปญหา ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี และ

เหตุผลที่ฝายบริหารของกิจการเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีจะทําใหงบ
การเงินบิดเบือนและเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี 
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21.2. การปรับปรุงแตละรายการในงบการเงินสําหรับแตละงวดบัญชีที่มีการนําเสนอ ซ่ึงฝายบริหาร
ของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามที่ควร 

 
22. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของยอหนา 17 ถึง 21 การแสดงขอมูลในงบการเงินจะถือวาไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของงบการเงินเมื่อขอมูลที่แสดงนั้นมิไดเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ เหตุการณ และ
สภาพการณอ่ืนที่ขอมูลนั้นนําเสนอหรือคาดไดอยางสมเหตุสมผลวาจะนําเสนอ ซ่ึงสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ในการพิจารณาวาการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใน
มาตรฐานการบัญชีจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดอยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงบการเงินที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองพิจารณาทุกเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

22.1. สาเหตุที่กิจการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของงบการเงินไดภายใตสถานการณนั้นๆ  
22.2. สถานการณของกิจการมีความแตกตางอยางไรจากสถานการณของกิจการอื่นที่สามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีนั้นได หากกิจการอื่นซ่ึงอยูภายใตสถานการณที่คลายคลึงกับ
สถานการณของกิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวได ตองสันนิษฐานไวกอนวาการที่
กิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชียอมจะไมทําใหผูใชงบการเงินเกิดความ
เขาใจผิดมากจนเปนเหตุใหการปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแมบทการบัญชี 

 
การดําเนินงานตอเนื่อง 
23. ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ

กิจการ งบการเงินตองจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ
บัญชี เลิกกิจการ หรือไมมีทางเลือกอื่นใด นอกเหนือจากการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการ จากการประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หากฝายบริหารพบวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสภาพการณใดที่อาจทําใหเกิดความสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ กิจการตองเปดเผยใหทราบถึงความไม
แนนอนเหลานั้น  ในกรณีที่งบการเงินมิไดจัดทําขึ้นตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการจะตอง
เปดเผยถึงขอเท็จจริงนี้ พรอมทั้งเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลที่กิจการไมอาจ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องได 

 
24. ในการประเมินความเหมาะสมของขอสมมติเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ ฝายบริหารตอง

พิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเก่ียวกับอนาคตเปนเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ระดับของ
การพิจารณาขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณี ในกรณีที่กิจการมีกําไรในอดีตและมีแหลงเงินทุนรองรับใน
ปจจุบันอาจสรุปไดวาการใชหลักการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมแลว โดยที่
ไมจําเปนตองวิเคราะหในรายละเอียด ในกรณีอ่ืน ฝายบริหารอาจตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวกับ
ความสามารถในการทํากําไรทั้งในปจจุบันและในอนาคต กําหนดการชําระคืนหนี้ และแหลงเงินทุนทดแทนที่
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เปนไปได จึงจะสามารถสรุปไดวาการใชหลักการดําเนินงานตอเนื่องในการนําเสนองบการเงินนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม 

เกณฑคงคาง 
 

25. กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
 
26. เมื่อใชเกณฑคงคางในการจัดทํางบการเงิน กิจการตองรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได 

และคาใชจาย (องคประกอบของงบการเงิน) เมื่อรายการเหลานั้นเปนไปตามคํานิยามและเกณฑการรับรู
รายการตามที่กําหนดไวในแมบทการบัญชี 

 
ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 
 

27. กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวดบัญชี ยกเวนกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

27.1. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการอยางมีนัยสําคัญหรือ
การทบทวนงบการเงินแลวเปนที่ชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการในงบ
การเงินแบบใหมจะทําใหการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงเกณฑ
การเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด   

27.2. มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงิน 
 

28. การซื้อหรือขายกิจการที่มีนัยสําคัญหรือการทบทวนการนําเสนองบการเงินของกิจการอาจชี้ใหเห็นวางบ
การเงินนั้นตองแสดงรายการแตกตางไปจากเดิม กิจการจะเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงินไดก็ตอเมื่อ
การนําเสนองบการเงินในรูปแบบใหมนั้นใหขอมูลที่เชื่อถือไดและมีความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจ
ของผูใชงบการเงิน และการนําเสนอในรูปแบบใหมนั้นยังคงใชตอไปเพื่อใหงบการเงินสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงิน กิจการตองจัดประเภทขอมูลที่นํามา
เปรียบเทียบใหมตามยอหนา 38 และ 39 

 
ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 
 

29. รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน รายการที่มี
ลักษณะหรือหนาที่ไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน เวนแตรายการเหลานั้นไม
มีสาระสําคัญ 

 
30. งบการเงินเปนผลของการประมวลรายการคาหรือเหตุการณอ่ืนจํานวนมากที่ไดรวบรวมเปนกลุมตามลักษณะ

หรือหนาที่ของรายการนั้นๆ ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรวบรวมและจัดประเภทรายการคาคือ การ
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นําเสนอขอมูลที่ไดสรุปและจัดประเภทแลว ซ่ึงปรากฎอยูในแตละรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการ
ที่ไมมีสาระสําคัญใหนําไปรวมกับรายการอื่นเพื่อนําเสนอในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
อยางไรก็ตาม บางรายการอาจไมมีสาระสําคัญพอที่จะแยกแสดงตางหากในงบการเงินแตอาจมีสาระสําคัญ
เพียงพอที่จะแยกแสดงตางหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
31. การใชหลักความมีสาระสําคัญ หมายความวา กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดใน 

มาตรฐานการบัญชี หากขอมูลน้ันไมมีสาระสําคัญ 
 
การหักกลบ 
 

32. สินทรัพยและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย ตองไมนํามาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐานการบัญชีมี
ขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 

33. สินทรัพยและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย จําเปนตองแสดงแยกจากกัน การหักกลบรายการในงบดุลหรืองบ
กําไรขาดทุนจะทําใหความสามารถของผูใชงบการเงินในการเขาใจรายการคา เหตุการณ สภาพการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นและการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการเสียไป เวนแตการหักกลบนั้นจะสะทอนถึงสาระ
ของรายการหรือสภาพการณนั้น การวัดมูลคาของสินทรัพยซ่ึงแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลคาไมถือเปนการหัก
กลบรายการ ตัวอยางเชน การแสดงลูกหนี้สุทธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หรือสินคาคงเหลือสุทธิจากคาเผ่ือ
สินคาลาสมัย เปนตน 

 
34. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดนิยามของ

รายไดและกําหนดใหวัดคารายไดดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือที่คางรับหักดวยสวนลด
การคาและสวนลดตามปริมาณซื้อ กิจการมีรายการซึ่งไมถือวาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดจากการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ แตเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวมักเกิดขึ้นรวมไปกับกิจกรรมหลักที่กอใหเกิด
รายได กิจการตองแสดงรายการเหลานั้นโดยการหักกลบรายไดกับคาใชจายที่เก่ียวของที่เกิดขึ้นจากรายการ
เดียวกัน หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะชวยสะทอนใหเห็นสาระที่แทจริงของรายการและเหตุการณ
ทางบัญชีที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน 
34.1. ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน และสินทรัพย

ดําเนินงาน ใหแสดงดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนายหักดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
คาใชจายที่เก่ียวของกับการจําหนาย  

34.2. รายจายที่เก่ียวของกับประมาณการหนี้สิน ซ่ึงมีการรับรูตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และกิจการคาดวาจะไดรับ
ชดเชยจากบุคคลที่สามภายใตขอตกลงตามสัญญา (ตัวอยางเชน  ขอตกลงในการรับประกันจากผูขาย) 
อาจแสดงหักจากเงินชดเชยที่เก่ียวของ 

 
35. นอกจากนี้ ผลกําไรและผลขาดทุนที่เกิดจากกลุมของรายการคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหแสดงดวยยอด

สุทธิ ตัวอยางเชน ผลกําไรและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือผลกําไรและผล
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ขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเครื่องมือทางการเงินเพื่อคา อยางไรก็ตาม หากผลกําไรและผลขาดทุนดังกลาว
มีสาระสําคัญใหแสดงแยกตางหาก 

ขอมูลเปรียบเทียบ 
36. กิจการตองแสดงขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวดปจจุบันหาก

มาตรฐานการบัญชีมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอ่ืน ขอมูลเชิงบรรยายและพรรณนาตองแสดง
เปรียบเทียบกันหากขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินของงวดบัญชีปจจุบันไดดี
ขึ้น 

37. ในบางกรณี ขอมูลเชิงบรรยายในงบการเงินงวดกอนยังคงมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจในงวดปจจุบัน 
ตัวอยางเชน รายละเอียดของขอพิพาททางกฎหมายที่ผลของคดียังมีความไมแนนอนจนถึง ณ วันที่ในงบดุล
งวดกอนและผลของคดียังไมสิ้นสุดใหเปดเผยในงวดปจจุบัน ผูใชงบการเงินไดรับประโยชนจากขอมูล
เก่ียวกับความไมแนนอนที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุลงวดกอนและสิ่งที่ไดทําในงวดปจจุบันเพื่อใหความไมแนนอน
นั้นหมดไป 

38. เม่ือตองมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตองจัดประเภทรายการที่
นํามาเปรียบเทียบใหมดวย เวนแตการจัดประเภทใหมไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เมื่อมีการจัด
ประเภทใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้ 
38.1. ลักษณะของการจัดประเภทใหม 
38.2. จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม  
38.3. เหตุผลในการจัดประเภทใหม 
 

39. หากกิจการไมสามารถจัดประเภทรายการที่นํามาเปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอ
ดังตอไปนี้ 
39.1. เหตุผลที่ไมสามารถจัดประเภทรายการใหมได 
39.2. ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม 
 

40. การทําใหขอมูลในงบการเงินแตละงวดเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้นจะมีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินแนวโนมของขอมูลทางการเงินเพื่อการคาดการณ  ใน
บางสถานการณ กิจการไมสามารถนําขอมูลงวดกอนมาจัดประเภทใหมเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในงวด
ปจจุบันได ตัวอยางเชน การเก็บขอมูลในงวดกอนมีลักษณะที่ทําใหกิจการไมสามารถจัดประเภทรายการ
ใหมได และไมสามารถรวบรวมตัวเลขขึ้นมาใหมได 

 
41. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  

ทางบัญชี และขอผิดพลาด ไดกําหนดวิธีการปรับขอมูลเพื่อเปรียบเทียบเมื่อกิจการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 
หรือมีการแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน 
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โครงสรางและเนื้อหา 
ความนํา 
42. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลบางรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และยังกําหนดใหเปดเผยขอมูลบางรายการในงบการเงินดังกลาวหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
กําหนดรูปแบบของการนําเสนองบกระแสเงินสด 

 
43.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บางครั้งใชคําวา “การเปดเผย” ในความหมายกวาง โดยหมายความรวมถึงการ

นําเสนอขอมูลในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด 
ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนยังกําหนดการเปดเผยขอมูลไวดวย การ
เปดเผยดังกลาวสามารถกระทําไดทั้งในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
หรืองบกระแสเงินสด  (แลวแตจะเก่ียวของ) หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เวนแตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้หรือฉบับอื่น มีขอกําหนดเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน 

 
การระบุชื่องบการเงิน 
44. งบการเงินตองมีการระบุช่ือไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอ่ืนที่นําเสนออยูในเอกสารเผยแพร

ชุดเดียวกัน 
 
45. มาตรฐานการบัญชีจะถือปฏิบัติกับงบการเงินเทานั้น โดยไมถือปฏิบัติกับขอมูลอ่ืนที่นําเสนอในรายงาน

ประจําปหรือเอกสารเผยแพรอ่ืน ดังน้ัน ผูใชงบการเงินตองสามารถแยกแยะขอมูลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีกับขอมูลอ่ืนที่อาจจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินแตไมไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดเหลานั้น 

 
46. กิจการตองระบุช่ือสวนประกอบของงบการเงินแตละสวนอยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูลทุกขอ

ตอไปนี้อยางเดนชัด ซ่ึงจะแสดงซ้ํากันไดถาการแสดงซ้ํานั้นทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
46.1. ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอื่นที่เปนการแสดงชื่อและการเปลี่ยนแปลงในขอมูล

ดังกลาวที่เกิดขึ้นกอนวันที่ในงบดุล 
46.2. การระบุวางบการเงินนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการหรือเปนงบการเงินของกลุมกิจการ 
46.3. วันที่ในงบดุลหรือรอบระยะเวลาของงบการเงิน แลวแตจะเหมาะสมกับสวนประกอบของงบ

การเงินนั้นๆ 
46.4. สกุลเงินที่ใชรายงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

46.5. จํานวนหลักที่ใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 
 

47. ขอกําหนดในยอหนา 46 สามารถปฏิบัติไดโดยการแสดงหัวเรื่องของหนา และหัวเรื่องยอของสดมภในแตละ
หนาของงบการเงิน กิจการตองใชดุลยพินิจในการนําเสนอขอมูลอยางดีที่สุด ตัวอยางเชน งบการเงินที่
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นําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรมักไมแสดงขอมูลแยกเปนแตละหนา ดังนั้น จึงตองแสดงหัวขอเรื่องและหัว
เรื่องยอเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอมูลที่รวมอยูในงบการเงินไดดีพอ 

 
48. กิจการมักแสดงจํานวนเงินไวเปนหลักพันหรือหลักลานเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดดีขึ้น 

กิจการสามารถทําเชนนั้นไดหากไดเปดเผยถึงจํานวนหลักที่ใชในการแสดง และไดนําเสนอขอมูลที่มี
สาระสําคัญไวอยางครบถวน 

 
รอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

49. กิจการตองนําเสนองบการเงินอยางนอยปละครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในงบดุลและเปนเหตุให
กิจการตองนําเสนองบการเงิน ซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือส้ันกวาหนึ่งป กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติมทุกขอดังตอไปนี้ 

49.1. เหตุผลในการใชงวดบัญชีที่ยาวกวาหรือส้ันกวาหนึ่งป  
49.2. ขอเท็จจริงที่วาจํานวนเงินเปรียบเทียบที่แสดงในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของเจาของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินของงวดกอนไมสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับงวดปจจุบันไดทั้งหมด 

50. โดยปกติ งบการเงินจะจัดทําขึ้นอยางสม่ําเสมอสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
กิจการบางแหงเลือกที่จะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห เปนตน มาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มิไดหามการปฏิบัติดังกลาว เน่ืองจากงบการเงินที่ไดไมนาแตกตางไปจากงบการเงินของรอบระยะเวลาหนึ่ง
ปอยางมีสาระสําคัญ 
 

งบดุล 
 

ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวียนกับรายการไมหมุนเวียน 
51. กิจการตองแยกแสดงสินทรัพยและหนี้สินเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนในงบดุลตาม

ขอกําหนดของยอหนา 57 ถึง 67 เวนแตการแสดงรายการตามสภาพคลองจะมีความนาเช่ือถือและมี
ความเกี่ยวของมากขึ้นกับการตัดสินใจ หากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนนี้ สินทรัพยและหนี้สินทั้งหมด
จะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง 

52. ไมวาสินทรัพยและหนี้สินจะนําเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่ไดรวมยอด
คงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุลไวกับยอด
คงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุล 
กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของยอดคงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา 
12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 

53. หากกิจการขายสินคาหรือบริการซ่ึงมีวงจรการดําเนินงานที่ระบุไดอยางชัดเจน การจัดประเภทสินทรัพยและ
หนี้สินออกเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนไวในงบดุลจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 
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โดยแยกสินทรัพยสุทธิที่กิจการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนอยางตอเนื่องจากสินทรัพยสุทธิที่กิจการใชในการ
ดําเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะนี้ทําใหสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับประโยชนในวงจรการ
ดําเนินงานปจจุบัน และหนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายในชวงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไวอยางเดนชัด 

54. กิจการบางประเภท เชน สถาบันการเงิน การแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามลําดับสภาพคลองของแตละ
รายการไมวาจะเรียงจากมากไปหานอยหรือนอยไปหามาก จะใหขอมูลที่นาเชื่อถือและเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจไดดีกวาการแสดงเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน เนื่องจากกิจการดังกลาวไมไดขายสินคา
หรือบริการภายในวงจรการดําเนินงานที่ระบุไดอยางชัดเจน 

55. ขอกําหนดในยอหนา 51 อนุญาตใหกิจการที่มีการประกอบกิจการหลากหลายสามารถแสดงสินทรัพยและ
หนี้สินบางสวนโดยใชเกณฑรายการหมุนเวียนและรายการไมหมุนเวียนควบคูกับเกณฑการแสดงตามลําดับ
สภาพคลอง ก็ได หากการแสดงควบคูนั้นมีความนาเชื่อถือและมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากกวา 

56. ขอมูลเก่ียวกับวันที่คาดวากิจการจะไดรับชําระจากสินทรัพยและจะตองชําระคืนหนี้สินเปนประโยชนในการ
ประเมินสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับวันครบกําหนดของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  สินทรัพยทางการเงิน 
รวมถึงลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน และหน้ีสินทางการเงินรวมถึง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  ขอมูลเก่ียวกับ
วันที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน สินคาคงเหลือ หรือวันที่กิจการตอง
ชําระหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน เชน ประมาณการหนี้สิน ถือเปนขอมูลที่มีประโยชนไมวาสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
จะแสดงเปนรายการหมุนเวียนหรือรายการไมหมุนเวียนก็ตาม ตัวอยางเชน กิจการตองเปดเผยขอมูลของ
มูลคาของสินคาคงเหลือสวนที่คาดวาจะไดรับประโยชนในระยะเวลาเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุล 

 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 

57. สินทรัพยจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนเม่ือสินทรัพยนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
57.1.   คาดวาจะไดรับประโยชน หรือตั้งใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของ

กิจการ 
57.2.   มีวัตุประสงคหลักไวเพื่อคา 
57.3.   คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 
57.4.  เปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด (ตามที่ไดนิยามไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด) และไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช
ชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 

 

สินทรัพยที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 
58. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวียน ใหหมายรวมถึง สินทรัพยมีตัวตน สินทรัพยไมมีตัวตน และ

สินทรัพยทางการเงินซ่ึงมีลักษณะที่เปนระยะยาว และมิไดมีขอหามในการใชคําอ่ืนหากคําที่เลือกใชแทนนั้น
ยังคงมีความหมายชัดเจนและทดแทนกันได 
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59. วงจรการดําเนินงาน หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแตไดสินทรัพยมาเพื่อใชในการดําเนินงาน จนกระทั่งไดรับ
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หากไมสามารถระบุวงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการ
ดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวียนหมายรวมถึง สินทรัพยตางๆ (เชน สินคาคงเหลือ และ
ลูกหน้ีการคา) ที่ขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ  ถึงแมกิจการไม
คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลก็ตาม สินทรัพย
หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพยที่ถือไวเพื่อคา (สินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเพื่อคาจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) และสวนที่จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนของสินทรัพยทางการเงินที่ไมหมุนเวียน 

 
หน้ีสินหมุนเวียน 
 

60. หนี้สินจะจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือหนี้สินนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
60.1. คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
60.2. มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา 
60.3. ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 
60.4. กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเล่ือนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 

เดือน นับจากวันที่ในงบดุล 
 
        หนี้สินที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนใหจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

61. หนี้สินบางประเภทที่เปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการใหจัด
ประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล เชน เจาหนี้
การคา คาใชจายคางจายบางรายการที่เก่ียวกับพนักงาน และคาใชจายดําเนินงานอื่น  วงจรการดําเนินงาน
ตามปกตินี้ใหใชกับการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของกิจการได สําหรับกรณีที่กิจการไมสามารถระบุ
วงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจนใหถือวาวงจรการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 

62. หนี้สินหมุนเวียนอื่น เปนหนี้สินที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล หรือมีไวเพื่อ
วัตถุประสงคหลักเพื่อคา แตการชําระคืนไมไดเปนสวนหนึ่งของวงจรการดําเนินงานตามปกติ ตัวอยางเชน 
หนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทมีไวเพื่อคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร สวนของหนี้สินทางการเงินไม
หมุนเวียนระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย และเจาหนี้อ่ืนๆ  
สําหรับหนี้สินทางการเงินซ่ึงกิจการใชเปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปนสวนหนึ่งของเงินทุน
หมุนเวียนที่ใชในวงจรการดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไมครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับ
จากวันที่ในงบดุลใหถือเปนหนี้สินไมหมุนเวียนที่ตองปฏิบัติตามยอหนา 65 และ 66 

63. กิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเปน
หนี้สินหมุนเวียนถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
63.1. เงื่อนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน 
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63.2. มีขอตกลงที่จะชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหมหรือตออายุหนี้ใหเปนหนี้สินระยะยาว ซ่ึง
ขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันที่ในงบการเงินและกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบ
การเงิน 

64. ภายใตเงื่อนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีอํานาจที่จะชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอ
หนี้สินใหมที่มีอายุอยางนอย 12  เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 
เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้นมี
กําหนดชําระภายในระยะเวลาสั้นกวา 12 เดือน อยางไรก็ตาม หากกิจการไมมีอํานาจในการชําระภาระผูกพัน
เดิมโดยการกอหนี้สินใหมหรือการตออายุภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิม
โดยการกอหนี้สินใหม) ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน ทั้งน้ีโดยไมพิจารณา
ความสามารถของกิจการในชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม 

65. หากกอนหรือ ณ วันที่ในงบดุล กิจการละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเปนผลใหหนี้สินนั้นกลายเปน
หนี้สินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนั้นเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาภายหลังวันที่ใน
งบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เจาหนี้มีขอตกลงไมเรียกคืนหนี้นั้นทั้งที่ไดมีการละเมิดเงื่อนไข
สัญญากู กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันที่ในงบดุล กิจการไมมีสิทธิอัน
ปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชําระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 

66. อยางไรก็ตาม หากภายในวันที่ในงบดุลผูใหกูยืมยินยอมที่จะใหระยะเวลาปลอดหนี้อยางนอย 12 เดือนนับจาก
วันที่ในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเงื่อนไขเพื่อใหตรงตามสัญญาเงินกูยืม ซ่ึงภายในชวง
ระยะเวลาดังกลาวผูใหกูยืมจะไมสามารถเรียกหนี้คืนไดในทันที กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินไม
หมุนเวียน 

67. ในสวนของเงินกูยืมที่จัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น
ระหวางวันที่ในงบดุลและวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เหตุการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขที่ไมตอง
ปรับปรุงงบการเงิน แตตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณ
ภายหลังวันที่ในงบดุล 
67.1. มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม 
67.2. มีการแกไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา   
67.3. เจาหนี้ใหระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิด

เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามสัญญา 
 
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุล 
68.  งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ หากกิจการไมไดนําเสนอรายการที่แสดง

จํานวนเงินดังกลาวตามที่กําหนดไวตามยอหนา 68ก 
68.1.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
68.2.  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
68.3.  สินทรัพยไมมีตัวตน 
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68.4.  สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 68.5  68.8 และ 68.9) 
68.5.  เงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 
68.6.  สินทรัพยชีวภาพ 
68.7.  สินคาคงเหลือ 
68.8.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
68.9.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
68.10. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
68.11. ประมาณการหนี้สิน 
68.12. หนี้สินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่แสดงในขอ 68.10 และ 68.11) 
68.13. หนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

56 เร่ือง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) 
68.14. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เร่ือง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) 
68.15. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยที่แสดงในสวนของเจาของ   
68.16. ทุนที่ออกจําหนาย และสํารองตางๆ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทใหญ 

68ก งบดุลตองมีรายการที่แสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี้ 

 68ก.1. ยอดรวมของสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายและสินทรัพยที่รวมในกลุม
สินทรัพยรอการจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายตามมาตรฐานการบัญชี
เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวรอการขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช)   

 68ก.2. หนี้สินที่รวมในกลุมหนี้สินรอการจําหนายที่จัดประเภทเปนหนี้สินถือไวรอการขายตามมาตรฐาน
การบัญชีเร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวรอการขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

69. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบดุลเพิ่มเติม ถาหากการ
แสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะการเงินของกิจการ 

70. ถากิจการแยกการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลเปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน 
กิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย (หนี้สิน)
หมุนเวียน 

71. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดลําดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการตางๆ ตามยอหนา 68 
เปนเพียงการกําหนดไวตามลักษณะและหนาที่ที่มีความแตกตางจนทําใหตองแสดงแตละรายการแยกจากกัน
ในงบดุล นอกจากนี้ 
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71.1.   รายการแตละรายการในงบดุลตองมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหนาที่ของรายการนั้นหรือ
ผลรวมของรายการที่คลายคลึงกันนั้นชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะการเงินของกิจการ   

71.2.   คําอธิบายและการเรียงลําดับการแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คลายคลึงกันอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะและรายการคาของกิจการ เพื่อใหขอมูลที่ชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะ
การเงินของกิจการ ตัวอยางเชน สถานบันการเงินอาจเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายการขางตนเพื่อให
ขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน 

 
72. การใชดุลยพินิจวารายการใดตองแยกแสดงเพิ่มเติมใหพิจารณาโดยถือเกณฑดังนี้ 

72.1. ลักษณะและสภาพคลองของสินทรัพย 
72.2. การใชงานของสินทรัพยภายในกิจการ   
72.3. จํานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน 

73. การใชเกณฑวัดมูลคาที่ตางกันสําหรับสินทรัพยตางประเภทกันเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาสินทรัพยนั้นมี
ลักษณะและหนาที่ตางกัน กิจการจึงตองแสดงสินทรัพยแตละรายการนั้นแยกจากกัน ตัวอยางเชน สินทรัพย
แตละประเภทในกลุมที่ดิน อาคารและอุปกรณ อาจแสดงในงบการเงินในราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 
 
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

74. กิจการตองเปดเผยการจัดประเภทรายการยอยในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจัด
ประเภทใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของกิจการ 

75. รายละเอียดที่แสดงในการจัดประเภทยอยขึ้นอยูกับขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ขนาด ลักษณะ และ
หนาที่ของจํานวนที่รวมอยูในการจัดประเภทยอยนั้น ซ่ึงการเปดเผยรายการแตละรายการจะมีความแตกตาง
กัน ตัวอยางเชน 
75.1. รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
75.2. ลูกหน้ี ใหแยกแสดงเปนลูกหน้ีการคา ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน คาใชจายลวงหนา และ

ลูกหน้ีอ่ืน 
75.3. สินคาคงเหลือ ใหแยกแสดงแตละประเภทตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ เชน สินคาซ้ือมาเพื่อขาย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต 
วัตถุดิบ และวัสดุการผลิต 

75.4. ประมาณการหนี้สิน ใหแยกแสดงเปนประมาณการหนี้สินเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
และประมาณการหนี้สินอ่ืน   

75.5. สวนของเจาของใหแยกแสดงเปนแตละรายการ เชน ทุนที่ชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน และสํารอง
ตางๆ 
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76. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
76.1. สําหรับหุนทุนแตละประเภท 

76.1.1. จํานวนหุนที่จดทะเบียน 
76.1.2. จํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนที่ออกจําหนายแตยังชําระ

ไมเต็มมูลคา 
76.1.3. ราคาที่ตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว 
76.1.4. รายการกระทบยอดของจํานวนหุนที่ถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาและ

วันส้ินรอบระยะเวลา 
76.1.5. สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการจายปน

ผลและการจายคืนทุน 
76.1.6. จํานวนหุนของกิจการที่ถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ 
76.1.7. จํานวนหุนที่สํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุน พรอมเงื่อนไขและ

จํานวนเงินที่เกี่ยวของ   
76.2. คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ 

77. กิจการที่ไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซ่ึงเทียบเทากับขอมูลที่กําหนดในยอ
หนา 76.1 โดยใหแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสําหรับแตละรายการในสวนของ
เจาของ ตลอดจนสิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของแตละประเภท 

 
งบกําไรขาดทุน 
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
78. รายไดและคาใชจายทุกรายการที่รับรูในงวดตองนํามารวมเปนกําไรหรือขาดทุน เวนแตมาตรฐานการ

บัญชีจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

79. โดยปกติ กิจการจะนํารายไดและคาใชจายที่รับรูทุกรายการสําหรับรอบระยะเวลารวมถึง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี มารวมในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณรายไดและ
คาใชจายบางรายการจะไมนํามารวมในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาปจจุบัน ไดแก การแกไข
ขอผิดพลาดทางบัญชี และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด 

80. รายการบางรายการมีลักษณะตรงกับนิยามของคําวา รายไดหรือคาใชจายที่กําหนดไวในแมบทการบัญชีแต 
มิไดนํามารวมในกําไรหรือขาดทุน เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
32 (ปรับปรุง 2550) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) ผลกําไรหรือผลขาดทุนจาก
การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)) และ
ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี 
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ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน) (เมื่อมีการประกาศใช) หรือ
มาตรฐานการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุน 

81. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
81.1. รายได 
81.2. ตนทุนทางการเงิน 
81.3. สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในเงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 
81.4. คาใชจายภาษี 
81.5. ยอดรวมของ (ก) กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ (ข) ผล

กําไรหรือผลขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิจากตนทุนในการขายหรือ
จากการจําหนายสินทรัพย หรือรอจําหนายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก   

81.6. กําไรหรือขาดทุน 

82. งบกําไรขาดทุนตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ดังนี้ 
82.1. กําไรหรือขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย   
82.2. กําไรหรือขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

83. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุนเพิ่มเติม ถา
หากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในผลการดําเนินงานของกิจการ 

84. เนื่องจากผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ รายการคา และเหตุการณอ่ืนๆ แตกตางกันในแงของความถี่ โอกาส
ที่จะเกิดผลกําไรหรือผลขาดทุน และความสามารถในการคาดคะเน  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนประกอบ
ของผลการดําเนินงานชวยใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นและยังชวยในการ
พยากรณผลการดําเนินงานในอนาคต  กิจการตองแสดงรายการเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุน และเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายการที่ใช และจัดเรียงลําดับรายการใหม เมื่อมีความจําเปนตองอธิบายองคประกอบของผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน กิจการตองแสดงรายการเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุนและแกไขคําอธิบายและการ
เรียงลําดับรายการ ปจจัยที่นํามาพิจารณารวมถึง ความมีสาระสําคัญ ลักษณะ และหนาที่ของสวนประกอบ
ของรายไดและคาใชจาย ตัวอยางเชน สถาบันการเงินอาจแกไขคําอธิบายรายการเพื่อใหขอมูลที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของสถาบันการเงิน รายการรายไดและคาใชจายจะนํามาหักกลบกันไมได ยกเวนเปนกรณีตาม
ยอหนา 32 

85. กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ ไมวาจะแสดงในงบกําไรขาดทุนหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ขอมูลที่ตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

86. สําหรับรายการรายไดและคาใชจายที่ถือวามีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนแยก
สําหรับแตละรายการ 
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87. เหตุการณที่ทําใหกิจการตองมีการเปดเผยรายไดและคาใชจายแยกแตละรายการ รวมถึง 
87.1. การลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ หรือการลดมูลคาที่ดิน อาคารและ

อุปกรณใหเปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รวมทั้งการกลับรายการลดมูลคาดังกลาว 
87.2. การปรับโครงสรางกิจกรรมการดําเนินงานของกิจการ รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ได

ตั้งไวสําหรับตนทุนในการปรับโครงสรางดังกลาว 
87.3. การจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
87.4. การจําหนายเงินลงทุน 
87.5. การดําเนินงานที่ยกเลิก 
87.6. การยุติของคดีทางกฎหมาย   
87.7. การกลับรายการประมาณการหนี้สิน 

88. กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยการจัดประเภทตามลักษณะหรือตามหนาที่ของคาใชจาย
ภายในกิจการที่ใหขอมูลที่เช่ือถือไดและมีประโยชนตอการตัดสินใจไดดีกวา 

89. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการนําเสนอการวิเคราะหตามยอหนา 88 ในงบกําไรขาดทุน 

90. กิจการจัดประเภทรายละเอียดยอยคาใชจายเพื่อเนนใหเห็นถึงสวนประกอบตางๆ ของผลการดําเนินงานซึ่ง
อาจแตกตางกันในดานความถี่ของการเกิดรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลกําไรหรือผลขาดทุน 
รายละเอียดดังกลาวกิจการเลือกนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายตามลักษณะหรือตามหนาที่ก็ได 

91. รูปแบบแรกของการวิเคราะหคาใชจายคือวิธีลักษณะคาใชจาย กิจการตองรวมคาใชจายตามลักษณะของ
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน (ตัวอยางเชน  คาเสื่อมราคา คาซ้ือวัตถุดิบ คาขนสง ผลประโยชนตอบแทน
พนักงาน และคาโฆษณา) การวิเคราะหคาใชจายตามวิธีนี้งายตอการปฏิบัติ เนื่องจากไมจําเปนตองปนสวน
คาใชจายตามหนาที่ของคาใชจายนั้น ตัวอยางการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะของคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเปนดังน้ี 

 
รายได   X 
รายไดอ่ืน   X 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา X   
วัตถุดิบและวัตถุสิ้นเปลืองที่ใชไป X   
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน X   
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย X   
คาใชจายอื่น X   
      รวมคาใชจาย   (X) 
กําไร   X 

 
92. รูปแบบที่สองของการวิเคราะหคาใชจายคือวิธีหนาที่คาใชจายหรือ “วิธีตนทุนขาย” กิจการจะจัดประเภท

คาใชจายตามหนาที่ของคาใชจายที่เปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ตัวอยางเชน ตนทุนของกิจกรรมการขายหรือ
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กิจกรรมการบริหาร ตามวิธีนี้กิจการตองเปดเผยตนทุนขายแยกจากคาใชจายอื่น การวิเคราะหคาใชจายตาม
วิธีนี้ใหขอมูลที่มีความเกี่ยวของตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงินมากกวาการจัดประเภทคาใชจายตาม
ลักษณะ แตการปนสวนตนทุนแกหนาที่ตาง ๆ อาจตองอาศัยการปนสวนที่ไมมีหลักเกณฑแนนอนและใช
ดุลยพินิจอยางมาก ตัวอยางการจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ในงบกําไรขาดทุนเปนดังนี้ 

รายได X 
ตนทุนขาย (X) 
กําไรขั้นตน X 
รายไดอ่ืน X 
คาใชจายในการขาย (X) 
คาใชจายในการบริหาร (X) 
คาใชจายอื่น (X) 
กําไร X 

 

93. กิจการที่แสดงคาใชจายตามหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของ
คาใชจาย ซ่ึงรวมถึงคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

94. การเลือกระหวางวิธีลักษณะคาใชจายและวิธีหนาที่คาใชจายใหขึ้นอยูกับปจจัยในอดีตและปจจัยของ
อุตสาหกรรมรวมทั้งลักษณะของกิจการ ทั้งสองวิธีชี้ใหเห็นวาตนทุนเหลานั้นอาจผันแปรกับปริมาณการขาย
หรือการผลิตโดยตรงหรือโดยออม เน่ืองจากการนําเสนอแตละวิธีมีขอดีสําหรับประเภทของกิจการที่แตกตาง
กัน  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหฝายบริหารเลือกการนําเสนอที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
และมีความนาเชื่อถือมากที่สุด อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลเก่ียวกับลักษณะคาใชจาย  มีประโยชนตอการ
คาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต หากกิจการจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ประเภทคาใชจาย กิจการจึงตอง
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะ ตามยอหนา 93 คําวา “ผลประโยชนตอบแทน
พนักงาน” มีความหมายเดียวกับคําที่ใชในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

95. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของการจายปนผลที่รับรูเปนการจัดสรรแกผูถือหุนระหวางรอบระยะเวลา 
และจํานวนเงินที่เกี่ยวของตอหุนไวในงบกําไรขาดทุน หรือในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
96. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ ซ่ึงประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

96.1. กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
96.2. รายไดและคาใชจายสําหรับแตละรายการของงวดที่รับรูโดยตรงไวในสวนของเจาของตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานั้นดวย 
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96.3. ยอดรวมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดซึ่งเปนผลรวมของรายการตามยอหนา 96.1 และ 
96.2 พรอมทั้งแสดงจํานวนที่จัดสรรใหกับผูถือหุนบริษัทใหญและผูถือหุนสวนนอยแยกจากกัน   

96.4. ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดที่มีตอแตละรายการ
ในสวนของเจาของตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของที่มีเพียงรายการในขอ 96.1 ถึง 96.4 ใหเรียกวางบแสดง
การรับรูรายไดและคาใชจาย 

97. นอกจากนี้ กิจการตองแสดงรายการตอไปนี้เพิ่มเติมไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
97.1. จํานวนเงินของรายการบัญชีที่เกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ โดยแยกแสดงจากสวนแบงที่

ใหกับผูถือหุน 
97.2. ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรสะสม (กําไรหรือขาดทุนสะสม) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี การ

เปล่ียนแปลงระหวางงวด และยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล   
97.3. การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตางๆ แตละรายการที่แสดงในสวนของเจาของ 

ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงของ
แตละรายการแยกจากกัน 

98. การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของระหวางวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสะทอน
ใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิของกิจการในระหวางงวด ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของเจาของในระหวางงวดแสดงถึงจํานวนของรายไดและคาใชจายตางๆ รวมถึงผลกําไรและผลขาดทุนที่
เกิดในระหวางงวดของกิจการ  ไมวารายการเหลานี้จะถูกรวมคํานวณเปนกําไรหรือขาดทุน หรือรับรูโดยตรง
ไวในสวนของเจาของก็ตาม  ทั้งน้ี ไมรวมถึงรายการบัญชีที่เกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ (เชน การ
ลงทุนเพิ่ม การซ้ือคืนหุนทุนของกิจการ และการจายปนผล) และตนทุนการทํารายการที่เก่ียวของกับรายการ
เหลานั้น 

99. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรวมรายไดและคาใชจายทุกรายการที่รับรูในงวดบัญชีไวในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดใหรับรูกําไรหรือขาดทุนบางรายการโดยตรงเปนการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน เชน การตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในบาง
กรณี ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการวัดคาสินทรัพยทางการเงินที่ถือไวเผ่ือขาย ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี การประเมินการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นระหวางตนงวดถึงปลายงวด
นั้นจําเปนตองพิจารณาถึงรายไดและคาใชจายทุกรายการ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให
กิจการนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซึ่งจะชวยใหเห็นอยางเดนชัดถึงยอดรวมทั้งหมดของ
รายไดและคาใชจายรวมถึงสวนที่รับรูโดยตรงไวในสวนของเจาของดวย 
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100. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการ
แกไขขอผิดพลาด ดวยวิธีปรับยอนหลังหากทําไดในทางปฏิบัติ ยกเวนในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
กําหนดใหใชวิธีอ่ืนสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี วิธีปรับยอนหลังจะทําโดยปรับปรุงผลกระทบ
กับยอดคงเหลือของกําไรสะสม ยกเวนกรณีที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดใหปรับปรุงกับ
สวนประกอบอื่นของสวนของเจาของ ยอหนาที่ 96.4 กําหนดใหกิจการเปดเผยยอดปรับปรุงรวมของแตละ
สวนประกอบของสวนของเจาของซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไข
ขอผิดพลาดแยกจากกันในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ กิจการตองเปดเผยยอดปรับปรุง
ขางตนสําหรับแตละรอบระยะเวลาบัญชีกอน และเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

101. กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 96 และ 97 ไดหลายวิธี  วิธีการหนึ่งไดแก รูปแบบสดมภ
ซ่ึงกระทบยอดแตละองคประกอบในสวนของผูถือหุนระหวางเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีและสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีโดยนําแตละรายการในสวนของเจาของจัดทําเปนแตละสดมภและแสดงการกระทบยอดตนงวดกับ
ปลายงวดภายในสดมภนั้น อีกวิธีหนึ่งคือแสดงรายการในยอหนา 96 ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของเฉพาะรายการในยอหนา สวนรายการตามยอหนา 97 จะนําไปแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 

งบกระแสเงินสด 
102. ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดของกิจการชวยผูใชงบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการ

กอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและความตองการใชกระแสเงินสดของกิจการ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด กําหนดขอบังคับในการนําเสนองบกระแสเงิน
สดและการเปดเผยที่เก่ียวของ 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โครงสราง 
103. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง 

103.1. นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่กิจการใชตามที่ระบุ
ในยอหนา 108 ถึง 115 

103.2. เปดเผยขอมูลที่ไมไดนําเสนอในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของ หรืองบกระแสเงินสด ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 

103.3. ใหขอมูลอ่ืนเพิ่มเติมที่ไมไดนําเสนออยูในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด แตเปนขอมูลที่เกี่ยวของตอการทําความเขาใจงบ
การเงินเหลานั้น 

104. กิจการตองนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะที่เปนระบบใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ในทางปฏิบัติ โดยแตละรายการที่ปรากฏในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
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ของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมีการอางอิงถึงขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

105. หมายเหตุประกอบงบการเงินตองเปดเผยขอมูลตามลําดับดังตอไปน้ี เพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจและ
สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่นได 
105.1. ขอความที่ระบุวางบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี (ดูยอหนา 14) 
105.2. สรุปนโยบายการบัญชีสําคัญที่กิจการเลือกใช (ดูยอหนา 108) 
105.3. ขอมูลประกอบแตละรายการที่ปรากฏในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของ หรืองบกระแสเงินสด โดยจัดเรียงลําดับตามงบการเงินและตามลําดับของแตละรายการที่
ปรากฏในงบการเงินนั้น  

105.4. การเปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง 
105.4.1 หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) ภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งยังไมรับรูในงบ
การเงิน 

105.4.2  ขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงนิ เชน วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินของกิจการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
การแสดงรายการสาํหรับเครื่องมื่อทางการเงนิ (เมื่อมีการประกาศใช)) 

106. ในบางสถานะการณ กิจการอาจมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงลําดับการแสดงขอมูลที่เปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตัวอยางเชน ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมซึ่งรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน (รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน) อาจนําไปแสดงรวมกับขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาครบ
กําหนดของตราสารการเงินประเภทตางๆ (รายละเอียดประกอบงบดุล) ทั้งนี้ หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน จะตองคงไวซ่ึงโครงสรางที่มีระบบใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

107. กิจการอาจนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ใหขอมูลเก่ียวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบาย
การบัญชีที่กิจการเลือกใชอาจแยกนําเสนอไวเปนอีกสวนประกอบหนึ่งของงบการเงิน 

 
การเปดเผยนโยบายการบัญชี 
108. กิจการตองเปดเผยทุกเร่ืองตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

108.1. เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน   
108.2. นโยบายการบัญชีอ่ืนๆ ที่กิจการเลือกใชซ่ึงเกี่ยวของตอความเขาใจในงบการเงินของกิจการ 

109.  เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ราคาทุนปจจุบัน 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน) มีผลตอการวิเคราะหขอมูลของผูใช
งบการเงิน ดังน้ัน การที่ผูใชงบการเงินไดทราบถึงเกณฑการวัดมูลคาจึงเปนสิ่งสําคัญ  ถาเกณฑการวัดมูล
คาที่ใชในงบการเงินมีมากกวาหนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีที่สินทรัพยบางประเภทมีการตีราคาใหม 
กิจการตองเปดเผยใหเห็นวาสินทรัพยและหนี้สินประเภทใดใชเกณฑการวัดแบบใด 
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110.  ในการตัดสินใจวากิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบางนั้น ฝายบริหารของกิจการ ตอง
พิจารณาวาการเปดเผยนั้นจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณ และสภาพการณ ไดถูก
สะทอนใหเห็นไวในผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่รายงานหรือไม ถานโยบายการบัญชีที่เลือกใชนั้น
เปนหนึ่งในหลายทางเลือกที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหใช การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีที่
ฝายบริหารเลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน ผูรวมคาเลือกจัดทํางบการเงินรวม
โดยรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่มีการควบคุมรวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย 
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการบัญชี
บางฉบับมีขอกําหนดพิเศษที่กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึง 
นโยบายการบัญชีที่ฝายบริหารเลือกใชจากนโยบายการบัญชีที่มาตฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยางเชน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
กําหนดการเปดเผยเกณฑที่ใชในการวัดมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละประเภท มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม กําหนดการเปดเผยขอมูลวากิจการเลือกบันทึกตนทุน
กูยืมเปนคาใชจายสําหรับงวดหรือถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 

111. กิจการตองพิจารณาลักษณะการดําเนินงานและนโยบายการบัญชีที่ใช ซ่ึงผูใชงบการเงินคาดหวังวาจะได
ทราบตามลักษณะของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กิจการซึ่งตองเสียภาษีเงินได ผูใชงบการเงินคาดหวังจะได
ทราบนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่เก่ียวของ หรือกิจการที่มีการดําเนินงานในตางประเทศหรือมีรายการบัญชีเปนเงินตราตางประเทศที่
มีนัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอมคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือเมื่อมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวัด
มูลคาคาความนิยม และสวนของผูถือหุนสวนนอย เปนตน 

112. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการแมวาจํานวนเงินของรายการ
ที่แสดงในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ จะไมมีสาระสําคัญก็ตาม  การเปดเผยนโยบายการบัญชีเปนการ
เหมาะสมหากกิจการมีเรื่องที่สําคัญที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีกําหนดไวแตกิจการไดกําหนดนโยบายการ
บัญชีขึ้นเพื่อใชซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

113. กิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญหรือในสวนอ่ืนของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินของ
รายการที่รับรูในงบการเงินในการกําหนดนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับ
ประมาณการทางบัญชี (ดูยอหนา 116) 

114. ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองใชดุลยพินิจซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆ (นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจ
เก่ียวกับประมาณการทางบัญชี) ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหารไดแก 
114.1. สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดหรือไม 
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114.2. ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินหรือ
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาไดโอนไปใหแกกิจการอื่นแลวเมื่อใด   

114.3. โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซ่ึงไมกอใหเกิด
รายไดจากการขายหรือไม   

114.4. ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกิจการเฉพาะกิจที่ทําใหกิจการสามารถควบคุมกิจการ
เฉพาะกิจนั้นไดหรือไม 

115. มาตรฐานการบัญชีบางฉบับกําหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลสําหรับขอมูลที่สอดคลองกับยอหนา 113 
ตัวอยางเชน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กําหนดใหกิจการเปดเผยเหตุผลที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยทั้งที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง
และทางออมรวมกันมากกวาก่ึงหนึ่ง ในกรณีที่การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยจัดประเภทไดยาก มาตรฐาน
การบัญชีเรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช)  กําหนดใหกิจการเปดเผยเกณฑที่
กิจการกําหนดขึ้นเองที่ใชในการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเปนเพื่อการลงทุน เพื่อถือไวใชเอง หรือเพื่อ
ขายตามปกติธุรกิจ 

  
แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 

116. กิจการตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงขอสมมติที่ใชเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของ
ความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล ซ่ึงมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญเปนเหตุ
ใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนที่มีสาระสําคัญในปบัญชี
ถัดไป ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้กิจการตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึง
รายละเอียดทุกขอ ดังนี้ 
116.1. ลักษณะของสินทรัพยและหนี้สินที่ตองมีการปรับปรุงมูลคา   
116.2. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุล 

117. ในการกําหนดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินบางประเภท กิจการตองใชการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่จะมีตอสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล 
ตัวอยางเชน กรณีที่ไมมีราคาตลาดที่อางอิงไดเพื่อใชในการวัดมูลคา ประมาณการที่เก่ียวของกับอนาคต
เปนสิ่งจําเปนในการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินตอไปนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณแตละประเภท ผลกระทบจากความลาสมัยของเทคโนโลยีที่มีตอสินคาคงเหลือ ประมาณการ
หนี้สินซ่ึงเปนผลจากคดีความที่ยังไมยุติในปจจุบัน และหนี้สินผลประโยชนตอบแทนพนักงานระยะยาว 
(เชน หนี้สินเงินบํานาญ) การประมาณเหลานี้จะตองอาศัยขอสมมติตางๆ เก่ียวกับการปรับปรุงคาของ
กระแสเงินสดหรืออัตราคิดลดที่ใชดวยระดับความเสี่ยงที่กิจการตองเผชิญ การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือน
ในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาในอนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบตอตนทุนรายการอื่น 

118. ขอมูลที่เปดเผยตามยอหนา 116 เปนขอมูลที่เก่ียวของกับขอสมมติที่สําคัญและที่มาของความไมแนนอน
ในการประมาณการซึ่งผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางลําบากหรือมีความซับซอน ยิ่งจํานวนและขอสมมติที่มี
ผลกระทบตอความไมแนนอนเพิ่มมากขึ้นเทาใด การใชดุลยพินิจของผูบริหารจะยิ่งมากขึ้นและซับซอนขึ้น
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เทานั้น และมักทําใหโอกาสที่จะเกิดการปรับปรุงอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินมีมากยิ่งขึ้นดวย 

119. ขอมูลที่เปดเผยตามยอหนา 116 ไมครอบคลุมถึงสินทรัพยและหนี้สินที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่มูลคา
ตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป หาก ณ วันที่ในงบดุลกิจการวัดมูลคา
ของสินทรัพยและหนี้สินนั้นโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมไดที่มาจากตลาดอางอิงในชวงเวลาที่ผานมาไม
นาน (มูลคายุติธรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญในปบัญชีถัดไป แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไมไดเปนผลจากขอสมมติหรือที่มาของความไมแนนอนในการประมาณการ ณ วันที่ในงบดุล การใชขอ
สมมติและแหลงขอมูลอ่ืนในการประมาณที่มีความไมแนนอน ณ วันที่ในงบดุล) 

120. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามยอหนา 116 ตองนําเสนอในลักษณะที่จะชวยใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจถึง
การใชดุลยพินิจของผูบริหารเกี่ยวกับอนาคตและที่มาของความไมแนนอนของประมาณการที่ใช ลักษณะ
และระดับการนําเสนอขอมูลจะแตกตางกันตามลักษณะของขอสมมติและสถานการณ ตอไปนี้เปนตัวอยาง
ของการนําเสนอ 
120.1. ลักษณะของขอสมมติหรือความไมแนนอนของการประมาณการ 
120.2. ความออนไหวของมูลคาตามบัญชีตอวิธีการ ขอสมมติ และประมาณการที่ใชในการคํานวณ 

รวมทั้งเหตุผลของความออนไหวนั้น 
120.3. การคลี่คลายของความไมแนนอนและชวงของผลลัพธเก่ียวกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สินที่ไดรับผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
120.4. คําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในงวดกอนเก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว ถา

ความไมแนนอนนั้นยังคงอยู 

121. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนา 116 กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณหรือการ
พยากรณตางๆ 

122. ในกรณีที่ในทางปฏิบัติไมสามารถเปดเผยถึงจํานวนผลกระทบที่เปนไปไดของขอสมมติและที่มาของความไม
แนนอนในการประมาณการ ณ วันที่ในงบดุล  กิจการตองเปดเผยโดยใชความรูเทาที่มีอยูวามีความเปนไปได
อยางสมเหตุสมผลวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจริงในปบัญชีหนามีความแตกตางจากที่ใชและจะตองมีการปรับปรุง
อยางมีสาระสําคัญตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกกระทบ และไมวาในกรณีใด กิจการตอง
เปดเผยลักษณะและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน (หรือประเภทของสินทรัพยหรือหนี้สิน) ที่ถูก
กระทบโดยขอสมมติที่กิจการใช 

123. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามยอหนา 113 เก่ียวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการกําหนดนโยบายการ
บัญชีของกิจการไมเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลของที่มาของการประมาณการความไมแนนอนตามยอ
หนา 116 

124. ขอสมมติสําคัญในลักษณะเดียวกันกับที่ไดกําหนดใหเปดเผยตามยอหนา 116 ไดกําหนดใหเปดเผยไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เก่ียวของแลว  ตัวอยางเชน ขอสมมติสําคัญเก่ียวกับเหตุการณในอนาคตที่อาจ
กระทบตอประเภทของประมาณการหนี้สิน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53)  ขอสมมติสําคัญในการ
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ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการงินและหน้ีสินทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม (มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 48) ขอสมมุติสําคัญในการประมาณมูลคายุติธรรมสําหรับการตีราคาสินทรัพยใหม 
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32) เปนตน 

 
 
การเปดเผยเร่ืองสวนทุน 
124ก กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงคของกิจการ นโยบาย และ

กระบวนการจัดการสวนทุน 
124ข เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนา 124ก กิจการจะเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับวัตถุประสงคของกิจการ นโยบาย และกระบวนการจัดการสวนทุน ซ่ึง
รวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) รายการตอไปนี้ 
(1.1) คําอธิบายสวนทุนที่กิจการจัดการ 
(1.2) เมื่อกิจการตองปฎิบัติตามขอกําหนดจากภายนอกกิจการในเรื่องเก่ียวกับสวนทุน กิจการตอง

เปดเผยลักษณะของขอกําหนดนั้น และขอกําหนดนั้นไดรวมอยูในกระบวนการจัดการสวน
ทุนอยางไร 

(1.3) การจัดการสวนทุนไดบรรลุวัตถุประสงคอยางไร 
(2) ขอมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับสวนทุนที่กิจการจัดการ กิจการบางแหงจะกําหนดใหหนี้สินทางการเงิน 

(ตัวอยางเชน หุนกูดอยสิทธิบางประเภท) เปนสวนหนึ่งของทุน กิจการบางแหงจะกําหนดทุนโดย ไม
รวมสวนประกอบบางอยางของทุน (ตัวอยางเชน สวนประกอบที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด) 

(3)  การเปลี่ยนแปลงจากรอบระยะเวลากอนของรายการตามยอหนา (1) และ (2)  
(4)  ขอเท็จจริงวากิจการไดปฎิบัติตามขอกําหนดจากภายนอกกิจการในเรื่องเก่ียวกับสวนทุนหรือไมใน

ระหวางรอบระยะเวลา 
(5)  เมื่อกิจการมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดจากภายนอกกิจการที่เก่ียวกับสวนทุน กิจการตองเปดเผย

ผลกระทบของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น 
 
ขอมูลที่เปดเผยเหลานี้เปนขอมูลภายในกิจการที่รายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบ 

124ค กิจการอาจจัดการสวนทุนไดหลายแนวทางและการจัดการนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนดที่แตกตางกันเก่ียวกับสวน
ทุน ตัวอยางเชน กิจการในกลุมเดียวกันอาจมีกิจการในกลุมซึ่งดําเนินธุรกิจประกันภัยและธุรกิจการธนาคาร 
และยังมีกิจการในกลุมซึ่งมีการดําเนินธุรกิจอยูในเขตการปกครองที่แตกตางกัน เมื่อการเปดเผยถึง
ขอกําหนดและการจัดการสวนทุนในลักษณะรวมไมสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนหรือเปนการบิดเบือน
ความเขาใจของผูใชงบการเงินเก่ียวกับแหลงเงินทุนของกิจการ กิจการตองเปดเผยขอกําหนดเกี่ยวกับสวน
ทุนแยกเปนแตละขอกําหนดที่กิจการแตละแหงตองถือปฏิบัติ 
 

การเปดเผยเร่ืองอื่นๆ 
125. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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125.1. จํานวนเงินปนผลที่กิจการเสนอหรือประกาศจายกอนวันอนุมัติใหออกงบการเงิน ซ่ึงในงวดนี้
กิจการยังไมไดรับรูเปนรายการจัดสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมทั้งจํานวนเงินปนผลตอหุน 

125.2. จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซึ่งไมไดรับรูในงบการเงิน 

126.  กิจการตองเปดเผยเร่ืองตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน 
126.1. ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกิจการ ประเทศที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ และที่

อยูตามที่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไปจากที่อยูจด
ทะเบียน) 

126.2. คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ 
126.3. ช่ือของบริษัทใหญ และชื่อของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท  

 
วันถือปฏิบัติ 
127. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 

128. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) นี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ฉบับ
เดิม) 
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ภาคผนวก 
 ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงการนําขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีมาประยุกตใช ตัวอยางที่แสดงใน
ภาคผนวกนี้ไมใชงบการเงินฉบับสมบูรณ รายการที่แสดงและลําดับที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง
ใหเหมาะสมกับลักษณะของแตละกิจการ 
ตัวอยางที่ 1 
 ตัวอยางงบการเงินของกลุมบริษัท กขค โดยมีงบดุลรวม งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของรวม 

บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 
งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 
สินทรัพย 

 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
สินทรัพยหมุนเวียน      
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   X  X 
 เงินลงทุนเผ่ือขาย   X  X 
 ลูกหนี้การคา   X  X 
 ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   X  X 
 เงินใหกูยืมระยะสั้น   X  X 
 สินคาคงเหลือ   X  X 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   X  X 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน   X  X 
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
 เงินลงทุนในบริษัทรวม   X  X 
 เงินลงทุนระยะยาว   X  X 
 ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   X  X 
 เงินใหกูยืมระยะยาว   X  X 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   X  X 
 คาความนิยม   X  X 
 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น   X  X 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   X  X 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   X  X 
  รวมสินทรัพย   X  X 

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 
งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 
หนี้สินและสวนของเจาของ 

 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
หนี้สินหมุนเวียน      
 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   X  X 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน   X  X 
 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   X  X 
 เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   X  X 
 เงินกูยืมอื่น   X  X 
 ภาษีเงินไดคางจาย   X  X 
 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น   X  X 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   X  X 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   X  X 
หนี้สินไมหมุนเวียน      
 เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   X  X 
 เงินกูยืมระยะยาว      
 ประมาณการหนี้สินระยะยาว   X  X 
 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   X  X 
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   X  X 
  รวมหนี้สิน   X  X 
สวนของเจาของ      
 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออก และเรียกชําระแลว      
  หุนสามัญ   X  X 
  หุนบุริมสิทธิ์   X  X 
 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน   X  X 
 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง   X  X 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม      
  จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย   X  X 
  ยังไมไดจัดสรร   X  X 
  รวมสวนของบริษัทใหญ   X  X 
 สวนของผูถือหุนสวนนอย   X  X 
  รวมสวนของเจาของ   X  X 
  รวมหนี้สินและสวนของเจาของ   X  X 
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งบกําไรขาดทุนที่แสดงตามตัวอยางนี้จําแนกคาใชจายตามหนาที ่ดังนี้ 
บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 

 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
      
 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ   X  X 
 ตนทุนขาย   (X)  (X) 
 กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน   X  X 
 รายไดอ่ืน   X  X 
 คาใชจายในการขาย   (X)  (X) 
 คาใชจายในการบริหาร   (X)  (X) 
 คาใชจายอื่น   (X)  (X) 
 คาใชจายทางการเงิน   (X)  (X) 
 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม   X  X 
 กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   X  X 
 ภาษีเงินได   (X)  (X) 
 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด   X  X 
       
 การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      
      สวนที่เปนของบริษัทใหญ   X  X 
      สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย   X  X 
   X  X 
      
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน   X  X 
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งบกําไรขาดทุนตามตัวอยางขางตนอาจเลือกแสดงไดอีกวิธีหนึ่ง (จําแนกคาใชจายตามลักษณะ) ดังนี้ 
บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 

 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X2  25X1 
      
 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ   X  X 
 รายไดอ่ืน   X  X 
 สินคาและงานระหวางทําที่ขายหรือใชไป   (X)  (X) 
 งานบริการระหวางทําที่แลวเสร็จ   X  X 
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป   (X)  (X) 
 คาใชจายพนักงาน   (X)  (X) 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (X)  (X) 
 ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (X)  (X) 
 คาใชจายอื่น   (X)  (X) 
 คาใชจายทางการเงิน   (X)  (X) 
 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม   X  X 
 กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   X  X 
 ภาษีเงินได   (X)  (X) 
 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด   X  X 
       
 การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      
      สวนที่เปนของบริษัทใหญ   X  X 
      สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย   X  X 
   X  X 
      
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน   X  X 
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บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 
หนวย : บาท 

 สวนของบริษัทใหญ สวนของ
ผูถือ

หุนสวน
นอย 

รวม 
 ทุนจด

ทะเบียน
ท่ีออก

และชาํระ
แลว 

กําไร 
(ขาดทุน) 
ท่ียังไม

เกิดขึ้นจรงิ* 

ผลตาง 
จากการ 

แปลงคางบ
การเงนิ 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 

ยอดคงเหลือตนงวด 2501 X X (X) X X X X 
ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี    (X) (X) (X) (X) 
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว X X X X X X X 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย  X   X X X 
เงินลงทุนเผื่อขาย        
      ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  (X)   (X)  (X) 
      ท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย  (X)   (X)  (X) 
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
      ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  X   X X X 
      ท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด  X   X X X 
      ท่ีโอนไปสินทรัพยท่ีไดปองกันความเสี่ยงไว  (X)   (X)  (X) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   (X)  (X) (X) (X) 
ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของเจาของ  (X) X  (X) (X) (X) 
      รวมรายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  X (X)  X X X 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X1    X X X X 
      รวมรายได (คาใชจาย) ท้ังสิ้นที่รับรูสําหรับงวด  X (X) X X X X 
จายปนผล    (X) (X) (X) (X) 
เพ่ิมทุนหุนสามัญ X    X  X 
หุนทุนออกใหตามสิทธิ  X   X  X 
ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 X X (X) X X X X 
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 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวม (ตอ) 
หนวย : บาท 

 สวนของบริษัทใหญ สวนของ
ผูถือ

หุนสวน
นอย 

รวม 
 ทุนจด

ทะเบียน
ท่ีออก

และชาํระ
แลว 

กําไร 
(ขาดทุน) 
ท่ียังไม
เกิดขึ้น
จริง* 

ผลตาง 
จากการ

แปลงคางบ
การเงนิ 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 25X2 X X (X) X X X X 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย  X   (X) (X) (X) 
เงินลงทุนเผื่อขาย        
      ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  (X)   (X)  (X) 
      ท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย  X   X  X 
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
      ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  X   X X X 
      ท่ีโอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด  (X)   (X) (X)  (X) 
      ท่ีโอนไปสินทรัพยท่ีไดปองกันความเสี่ยงไว  (X)   (X)  (X) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   (X)  (X) (X) (X) 
ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของเจาของ  X X  X X X 
      รวมรายได (คาใชจาย) ท่ีรับรูในสวนของเจาของ  (X) (X)  (X) (X) (X) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 2502    X X X X 
      รวมรายได (คาใชจาย) ท้ังสิ้นที่รับรูสําหรับงวด  (X) (X) X X X X 
จายปนผล    (X) (X) (X) (X) 
เพ่ิมทุนหุนสามัญ X    X  X 
ยอดคงเหลือปลายงวด 25X2 X X (X) X X X X 
* กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ถามีรายการมากและเปนสาระสําคัญใหจัดทํารายละเอียดแนบ 
 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ 
38 

 

บริษัท  ก  จํากัด และบริษัทยอย 
งบแสดงการรบัรูรายไดและคาใชจายรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X2 และ พ.ศ. 25X1 
 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  2502  2501 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย   (X)  X 
เงินลงทุนเผ่ือขาย      
 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของเจาของ   (X)  (X) 
 ที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย   X  (X) 
การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด      
 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของเจาของ   X  X 
 ที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด   (X)  X 
 ที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว   (X)  (X) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   (X)  (X) 
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร 
         ประกันภัยของโครงการผลประโยขนพนักงาน 

   
X 

  
(X) 

ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของเจาของ   X  (X) 
 รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของเจาของ   (X)  X 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด   X  X 
 รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด   X  X 
      
การแบงปนสวนของเจาของ      
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ   X  X 
 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย   X  X 
   X  X 
ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี      
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ     (X) 
 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย     (X) 
      X 
 
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของขางตนนี้เรียกวา “งบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย” โดย
ทุนที่เรียกชําระแลว เงินสํารองตางๆ และกําไร (ขาดทุน) สะสม ซ่ึงไดแสดงอยูในตัวอยางกอนหนานี้ จะแสดงไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินพรอมรายการกระทบยอดตนงวดกับปลายงวด 
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ตัวอยางที่ 2   
 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการเปดเผยขอมูลตามยอหนา 124ก และ 124ข สําหรับกิจการที่ไมไดอยู
ภายใตขอกําหนดของสถาบันการเงินและไมมีขอกําหนดในการรักษาระดับเงินทุนจากภายนอก ในตัวอยางนี้
กิจการดูแลการรักษาระดับทุน โคยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง (debt-to-adjusted capital ratio) กิจการ
อ่ืนอาจใชวิธีการอื่นที่แตกตางกันในการดูแลการรักษาระดับทุน นอกจากนี้ ตัวอยางที่แสดงนี้ไมมีความซับซอน 
กิจการตองตัดสินใจภายใตสถานการณของกิจการวาตองเปดเผยขอมูลเพียงใดจึงจะเพียงพอตามขอกําหนดในยอ
หนา 124ก และ 124ข 
 
ขอเท็จจริง 

กลุมบริษัท ก ผลิตและขายรถยนต โดยกลุมบริษัท ก ประกอบดวยบริษัทยอยที่ใหบริการสินเชื่อแก
ลูกคาในลักษณะของสัููาเชา และกลุมบรษิัท ก ไมมีขอกําหนดในการรกัษาระดับเงินทุนจากภายนอก 
 
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล 
วัตถุประสงคของกลุมในการจดัการทุน 

• เพื่อที่จะรักษาความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนื่อง ดังนั้น กิจการสามารถใหผลตอบแทน
แกผูถือหุนและผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอไป 

• เพื่อใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุนโดยกําหนดราคาสินคาและบริการใหสัมพันธกับระดับของ
ความเสี่ยง 

 
กลุมกิจการไดกําหนดจํานวนทุนตามสัดสวนของความเสี่ยง กลุมกิจการจัดการโครงสรางทุนและทําการ

ปรับปรุงใหเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิง เพื่อที่จะรักษาและ
ปรับปรุงโครงสรางทุน กลุมกิจการอาจปรับปรุงจํานวนเงินปนผลจายใหกับผูถีอหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน การ
ออกหุนใหม และการขายสินทรัพยเพื่อลดหนี้สิน 
 กลุมกิจการดูแลการรักษาระดับทุน โดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงเหมือนกับกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราสวนดังกลาวคํานวณโดย หนี้สินสุทธิหารดวยทุนปรับปรุง หนี้สินสุทธิคํานวณโดย 
หนี้สินรวม (ดวยจํานวนที่ปรากฏในงบดุล) หักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ทุนปรับปรุง ประกอบดวย
รายการในสวนของเจาของทุกรายการ (เชน ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน สวนของผูถือ
หุนสวนนอย กําไรสะสม และสํารองการปรับมูลคา) รวมถึงหุนกูดอยสิทธิ์บางประเภท แตไมรวมถึงรายการปองกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของ 
 ในระหวางป 2550 กลุทธของกลุมกิจการยังคงตองรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง (เปนกล
ยุทธเชนเดียวกับป 2549) ในระดับที่ต่ํากวาในชวง 6 ตอ 1 ถึง 7 ตอ 1 เพื่อที่จะสามารถเขาถึงแหลงเงินที่มี
ตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม โดยตองรักษาอันดับความนาเชื่อถือไวที่ระดับบีบี (BB credit rating) อัตราสวน
หนี้สินตอทุนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 
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 หนวย : ลานบาท 
 2550 2549 
หนี้สินรวม 1,000 1,100 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (90) (150) 
หนี้สินสุทธิ 910 950 
สวนของเจาของรวม 110 105 
บวก หุนกูดอยสิทธ์ิ 38 38 
หัก จํานวนที่รับรูในสวนของเจาของที่เก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (10) (5) 
ทุนปรับปรุง 138 138 
อัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุง 6.6 6.9 
 การลดลงของอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับปรุงในระหวางป 2550 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงในหนี้สิน
สุทธิซ่ึงเกิดจากการขายบริษัทยอย ข ผลของการลดลงในหนี้สินสุทชิทําใหความสามารถในการทํากําไรดีขึ้น การ
จัดการเกี่ยวกับการรับชําระหนี้มีระดับลดลง และเงินปนผลจายเพิ่มจาก 2.5 ลานบาท เปน 2.8 ลานบาท 
 
ตัวอยางที่ 3 
 ตัวอยางตอไปน้ีแสดงถึงการเปดเผยขอมูลตามยอหนา 124ค เมื่อกิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
รักษาระดับทุนจากภายนอกในระหวางงวดบัญชี กิจการตองเปดเผยขอมูลอ่ืนตามขอกําหนดอื่นๆ ในยอหนา  
124ก และ 124ข 
 
ขอเท็จจริง 
 กิจการ ก ใหบริการทางการเงนิแกลูกคา และมีขอกําหนดที่จะตองรักษาระดับทุนจากหนวยงานกํากับ
ดูแล ข ระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กิจการ ก ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุน
ตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด กิจการ ก ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการไมปฏิบัตติามขอกําหนดในการ
รักษาระดับทุนดังกลาวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 
ตัวอยางการเปดเผยขอมูล 
 กิจการ ก นําสงผลตอบแทนทุนตามขอกําหนดในไตรมาสที่ 3 สําหรับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ใน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ วันนั้น ทุนตามขอกําหนดของกิจการ ก ต่ํากวาขอกําหนดในการรักษาระดับทุน
ตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด 1 ลานบาท ดังนั้น กิจการ ก ตองนําสงแผนงานในการเพิ่มระดับทุนให
เปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กิจการ ก สงแผนงานที่จะขายหลักทรัพยไมอยูในความตองการ
ของตลาดบางสวนในไตรมาสที่ 4 ป 2550 ซ่ึงหลักทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี 11.5 ลานบาท โดยในไตร
มาสที่ 4 ป 2550  กิจการ ก ไดขายกลุมเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จํานวน 12.6 ลานบาท และสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดในการรักษาระดับทุนตามที่หนวยงานกํากับดูแล ข กําหนด 
 

---------------------- 


