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รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 
การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 

มาตรฐานฉบับนี้ไดรวมถงึผลของการแกไขที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ที่ออก
หลังจากวันที่ 17 มกราคม 2551 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่1 (IFRS 1) ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งใชแทน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่39 (ปรับปรุง 2550) (SIC-8) การใชมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานทางการบัญชี (ออกโดยคณะกรรมการตีความ – Standing Interpretations 
Committee ในเดือนกรกฎาคม 2541)  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่1 และเอกสารประกอบแกไขโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ดงัตอไปนี ้

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบญัชี และขอผิดพลาด (ออกในเดือนธนัวาคม 2546) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 32  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ (ปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2546) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2550)  สัญญาเชา (ปรบัปรงุในเดือนธันวาคม 2546) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 30  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตางประเทศ (ปรับปรุงในเดอืนธันวาคม 2546) 

• มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39  เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
(Share-based Payment) (ออกในเดือนมีนาคม 2547) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ (ออกในเดือนมีนาคม 2547) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่4 สัญญาประกันภัย (ออกในเดือน
มีนาคม 2547) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนนิงานที่ยกเลิก (ออกในเดือนมนีาคม 2547) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 การรื้อถอน 
(decommissioning) การฟนฟู และหนี้สินที่มีลักษณะเชนเดียวกัน (ออกในเดือนพฤษภาคม 
2547) 
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• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 4 การกําหนดวาสัญญาจัด
ประเภทเปนการเชาหรือไม (ออกในเดือนธันวาคม 2547) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่6 การสํารวจและการประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร (ออกในเดือนธันวาคม 2547) 

• การแกไขมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  ฉบับที ่19  กําไรขาดทนุจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย (actuarial gains and losses)  โครงการของกลุมและการเปดเผยขอมูล 
(ออกในเดือนธันวาคม 2547) 

• การแกไขมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  ฉบับที ่39  

• การเปลี่ยนแปลงและการรับรูเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (ออก
ในเดือนธนัวาคม 2547) 

• ทางเลือกมูลคายุติธรรม (ออกในเดือนมถุินายน 2548) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่7 เครื่องมือทางการเงิน: การเปดเผยขอมูล 
(ออกในเดือนสิงหาคม 2548) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที ่8 สวนงานปฏบิัติการ (ออกในเดือน
พฤศจิกายน 2549) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ฉบบัที่ 12 การใหสัมปทาน (service 
concession arrangements ) (ออกในเดือนสิงหาคม 2548) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม ( ปรบัปรุง ในเดอืนมีนาคม 2550) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 35 (ปรับปรุง 2550)  การนาํเสนองบการเงิน ( ปรับปรุง ในเดือน
กันยายน 2550) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)  การรวมธุรกิจ ( ปรับปรุง ในเดือนมกราคม 
2551) 

• มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ (แกไข 
ในเดอืนมกราคม 2551)  

การตีความดังตอไปนี้ ไดกลาวถึงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 1 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ฉบบัที่ 9  การประเมินทบทวนอนุพันธ
ทางการเงินแฝง (Reassessment of Embedded Derivatives) (ออกในเดือนมีนาคม 2549) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ฉบบัที ่12  การใหสัมปทาน (service 
concession arrangements) (ออกในเดอืนพฤศจกิายน 2549 และการแกไขในภายหลัง) 
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สารบญั 

  ยอหนา 

บทนํา  บทนํา1-
บทนํา7 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก  
วัตถุประสงค 1 
ขอบเขต 2-5 
การรับรูและการวัดมูลคา 3-64B 
การเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ 

6 

นโยบายการบัญชี 7-12 
ขอยกเวนจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับอื่น 14-25I 
 การรวมธุรกิจ 15 
 มูลคายุติธรรมหรือการประเมินราคาใหมเพ่ือถือเปนตนทุน 16-19 
 ผลประโยชนของพนักงาน 20-20A 
 ผลตางจากการแปลงคาสะสม 21-22 
 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม 23 
 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา 24-25 
 การแสดงรายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรูในงวดกอน 25A 
 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (share-based payment transactions) 25B-25C 
 สัญญาประกันภัย 25D 
 การเปลี่ยนแปลงในการรื้อถอนสินทรัพยที่มีอยู  การฟนฟู   และหนี้สินใน

ลักษณะเดียวกันที่รวมอยูในตนทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
25E 

 สัญญาเชา 25F 
 การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 25G 
 การใหสัมปทาน (service concession arrangements) 25H 
 ตนทุนการกูยืม 25I 
การยกเวนจากการใชวิธีปรบัยอนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศฉบับอื่น  

26-34C 

 การตัดรายการบัญชีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 27-27A 
 การบัญชีเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยง 28-30 

 ประมาณการตางๆ 31-34 
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 สินทรัพยที่จัดอยูในประเภทถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 34A-34B 

 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุม 34C 

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 35-46 

ขอมูลเปรียบเทียบ 36-37 

 ขอมูลเปรียบเทียบทีไ่มเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ และการสรุปขอมลูในอดตี 

37 

 การกระทบยอด 39-43 

 การแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 43A 

 การใชมูลคายุติธรรมถือเปนตนทุน 44 

 งบการเงินระหวางกาล 45-46 

วันถือปฏิบัติ 47-47J 

ภาคผนวก  

ก  คํานิยาม  

ข การรวมธุรกิจ  

ค การแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  

การอนุมัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที ่1 โดย
คณะกรรมการ 

 

การอนุมัติการแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 6 โดยคณะกรรมการ 

 

เกณฑสําหรับการสรุปผล  

แนวทางการใช  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่1  การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศครั้งแรก (IFRS 1) กําหนดไวในยอหนาที่ 1-47ญ และภาคผนวก ก - ค ในทุกยอหนามีผล
บังคับใชเทียบเทากัน  ยอหนาที่พิมพดวยอักษรตัวหนาแสดงถึงหลักการที่สําคัญ  คํานิยามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ก ที่พิมพดวยอักษรตัวเอนเปนการใหคํานิยามเปนครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ  สําหรับคาํนิยามอื่นไดรวบรวมอยูในคาํศัพทสําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่1  ควรอานเนื้อหาของวัตถุประสงคและเกณฑสําหรับ
การสรุปผล รวมถึงคํานําของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และแมบทการบญัชีในการจัดทํา
และการนาํเสนองบการเงิน  นอกจากนี้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญช ีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ไดใหเกณฑสําหรับการเลือกและการใชนโยบายการบญัชีใน
กรณีที่ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
 
บทนํา 
สาเหตขุองการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ใชแทนการตคีวาม ฉบับที่ 8 (SIC-8) การใช

มาตรฐานการบัญชีเปนเกณฑพ้ืนฐานทางการบัญชี คณะกรรมการไดพัฒนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฉบบันี้ โดยมุงเนนในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี ้
1.1 หลักเกณฑบางประการตามขอกําหนดของการตคีวาม ฉบบัที่ 8 (SIC-8) สําหรับการใชวิธปีรับ

ยอนหลัง เปนสาเหตใุหตนทนุที่เกิดขึ้นสูงกวาประโยชนทีค่าดหวังวาผูใชงบการเงนิจะไดรับ  
นอกจากนี ้การตีความ ฉบับที่ 8 (SIC-8) ไมกําหนดเกีย่วกับการใชวธิีปรบัยอนหลงัในกรณีที่วิธี
ดังกลาวไมสามารถทาํไดในทางปฏิบตัิ รวมทั้งการตคีวาม ฉบับที ่8 (SIC-8)ไมอธบิายวาผูปรับใชใน
ครั้งแรกควรตคีวามเกี่ยวกับการไมสามารถทําไดในทางปฏิบัตติามเกณฑข้ันสูงหรือข้ันต่าํ และไมได
กําหนดวิธปีฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงในกรณีทีไ่มสามารถทาํไดในทางปฏิบตั ิ

1.2 การตีความ ฉบับที ่8 (SIC-8) กําหนดใหผูปรบัใชเปนครั้งแรกสามารถใชมาตรฐานการบญัชี 2 ชุด
ที่แตกตางกัน ในกรณีที่มาตรฐานการบญัชชุีดใหมนาํใชเปนครั้งแรกในระหวางรอบระยะเวลาบญัชี 
โดยกาํหนดใหงบการเงนิเดิมจัดทาํตามมาตรฐานการบญัชรีะหวางประเทศและชุดใหมหามใชวิธีปรับ
ยอนหลัง 

1.3 การตีความ ฉบับที ่8 (SIC-8) ไมไดระบใุหชัดเจนวาผูปรับใชเปนครั้งแรกควรใชวิธีปรบัยอนหลังใน
การตดัสินใจเกี่ยวกับการรบัรูและการวดัมลูคาหรือไม 

1.4 มีขอสงสัยบางประการเกีย่วกับความสัมพันธระหวางขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่
กําหนดในมาตรฐานการบญัชแีตละฉบบั 
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ลักษณะสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
บทนํา 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ใชในกรณีที่กิจการปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเปนครั้งแรกโดยเปดเผยและแสดงขอความเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ 

บทนํา 3 ปกติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกําหนดใหกิจการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศแตละฉบบัที่มผีลบงัคบัใช ณ วันสิน้งวดการรายงานของกจิการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก นอกจากนี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศกําหนดใหกิจการปฏิบัตติามขอกําหนดตอไปนี ้ในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการ
จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ เพ่ือเปนจดุเริ่มตนสาํหรับการบัญชขีอง
กิจการภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ: 
(a) รับรูสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกําหนดใหรับรู 
(b) ไมรับรูรายการสินทรัพยหรือหนี้สินในกรณทีี่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศไม

อนญุาตใหรับรูรายการดงักลาว 
(c) จัดประเภทรายการใหมสําหรับรายการสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนประกอบของสวนของเจาของประเภท

หนึ่งที่รับรูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม   แตรับรูภายใตมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวางประเทศเปนสินทรัพย หนีสิ้น หรือสวนประกอบของสวนของผูถือหุน อีกประเภทหนึง่   

(d) ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนีสิ้นที่รับรูทุก
รายการ 

 
บทนํา4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศใหขอยกเวนที่จาํกัดสาํหรับขอกําหนดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศในบางเรื่องเปนการเฉพาะ ในกรณีทีต่นทนุของการปฏิบตัติาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศสูงกวาประโยชนที่ผูใชงบการเงนิไดรับ นอกจากนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไมใหใชวิธีปรับยอนหลังในบางเรื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่
การใชวิธปีรับยอนหลังกําหนดใหใชดุลยพินิจของผูบริหารเกี่ยวกบัสถานการณในอดตี หลังจากทีท่ราบ
ผลลัพธของรายการดังกลาวแลว 

บทนํา5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกาํหนดใหเปดเผยขอมูลที่อธบิายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงจากหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปที่ใชอยูเดมิมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ ที่มตีอฐานะการเงิน ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิ และกระแสเงินสดของกจิการที่รายงาน 

บทนํา6 กําหนดใหกิจการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีที่งบการเงินที่จดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรกมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2547 และสนบัสนุนใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศกอนวนัที่ดังกลาว 
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การเปลี่ยนแปลงจากขอกาํหนดเดิม 
บทนํา7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกําหนดใหใชวิธีปรับยอนหลังในเรื่องตางๆ สวนใหญ

เชนเดียวกับการตีความ ฉบบัที่ 8 (SIC-8) ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
กําหนดบางเรื่องที่แตกตางจากการตคีวามฉบับที่ 8 (SIC-8) โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ: 
7.1 ครอบคลุมถึงขอยกเวนที่กําหนดใหหลีกเล่ียงตนทุนที่มแีนวโนมวาสูงกวาประโยชนที่ผูใชงบการเงนิ

ไดรับ และขอยกเวนอืน่ๆ เล็กนอยเกี่ยวกบัเหตผุลในทางปฏิบตั ิ
7.2 สรางความชดัเจนวากิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัลาสุด 
7.3 สรางความชดัเจนเกีย่วกบัความสัมพนัธระหวางประมาณการตางๆ ภายใตมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศของผูปรบัใชเปนครั้งแรก กับประมาณการตางๆ ที่จดัทาํข้ึน ณ วนัที่เดียวกนั
ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดิม 

7.4 ระบุวาขอกําหนดเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบั
อ่ืนไมตองนาํมาใชสําหรับผูปรับใชเปนครั้งแรก 

7.5 กําหนดใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 
การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 

วัตถุประสงค 
1 วัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี ้คือ เพ่ือใหมัน่ใจวางบการเงินของกิจการที่จัดทํา

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปนครั้งแรก และงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดเวลาที่เปนสวน
หนึ่งของรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการเงินดังกลาว ประกอบดวยขอมูลที่มีคุณภาพสูงซึ่ง: 
1.1 โปรงใส ผูใชสามารถเขาใจไดงาย และสามารถเปรียบเทียบกนัไดกับงบการเงนิในทกุงวดเวลาที่

นําเสนอ 
1.2 ใหจดุเริ่มตนอยางเหมาะสมสําหรับการบญัชีภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ 

และ 
1.3 สามารถเกดิขึ้น โดยมตีนทุนที่ไมสูงกวาประโยชนที่ผูใชงบการเงนิไดรับ 

ขอบเขต 
2 กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีดังตอไปนี้: 

(a) งบการเงนิที่จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศเปนครั้งแรก 
(b) งบการเงนิระหวางกาลแตละฉบบั (ถามี) ที่นําเสนอตามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 

2550) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดเวลาที่เปนสวนหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบ
การเงินที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก 

3 งบการเงนิของกิจการที่จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก คอื งบ
การเงนิประจาํปแรกที่กิจการไดปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยมีขอความ
ชัดเจนอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงนิดงักลาวปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ 
งบการเงนิภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ คือ งบการเงนิของกิจการที่จัดทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก ในกรณีที่กิจการ 
3.1 นําเสนองบการเงินของงวดกอนซึ่งเปนงวดเวลาลาสุด 

3.1.1 ภายใตขอกําหนดในระดบัประเทศ ซึ่งขอกําหนดดังกลาวในสวนสาระสาํคัญไมสอดคลองกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

3.1.2 ไดปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในสวนสาระสําคญั แตงบ
การเงนิดังกลาวไมไดเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนวาไดปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวางประเทศ 

3.1.3 แสดงขอมูลอยางชัดเจนวาไดปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
บางสวน แตไมใชทั้งหมด 

3.1.4 ปฏิบตัิภายใตขอกําหนดในระดบัประเทศทีไ่มสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหวางประเทศ และใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศบางฉบบัสําหรับการ
บันทกึรายการที่ไมมีขอกําหนดระดบัประเทศบังคบัใช 

3.1.5 ปฏิบตัิภายใตขอกําหนดในระดบัประเทศ และไดมีการกระทบยอดจาํนวนเงนิบางรายการใหเปน
จํานวนเงนิที่จดัทําข้ึนภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
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3.2 จัดทาํงบการเงนิภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศเพื่อใชภายในกิจการเทานัน้ 
โดยไมไดจดัทาํข้ึนเพือ่ใหเจาของกิจการหรอืผูใชงบการเงินภายนอกอืน่ๆ ใชประโยชน 

3.3 จัดทาํรายงานทั้งชุดภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเพื่อวตัถุประสงคในการ
จัดทาํงบการเงนิรวม โดยไมไดจดัทาํงบการเงินที่สมบูรณตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 
35 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงนิ  

3.4 ไมไดนาํเสนองบการเงนิของงวดกอน 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีใ้ชในกรณีที่กิจการปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวาง
ประเทศครั้งแรก และไมนาํไปใชในกรณีทีกิ่จการ: 
4.1 หยุดการนําเสนองบการเงนิภายใตขอกําหนดระดบัประเทศ โดยมีการนําเสนองบการเงินของงวดกอน

และงบการเงินอื่นๆ ที่เปดเผยขอมูลอยางชัดเจนเกี่ยวกบัการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวางประเทศ 

4.2 นําเสนองบการเงินในปกอนภายใตขอกําหนดระดบัประเทศ และงบการเงินดงักลาวไดเปดเผยขอมลู
อยางชัดเจนเกีย่วกับการปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  

4.3 นําเสนองบการเงินในปกอนโดยเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนเกีย่วกบัการปฏิบตัติามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ แมวาผูสอบบญัชีไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงนิ
ดังกลาวในรายงานของผูสอบบัญช ี

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไ้มนําไปใชกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีที่ดาํเนินการโดย
กิจการทีไ่ดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศแลว โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
ดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกบั: 
5.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 39 (ปรับปรุง 

2550) นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอผิดพลาด  
5.2 ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทีกํ่าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวาง

ประเทศฉบบัอืน่ 
 

การรับรูและการรับมูลคา 
 การเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
6 กิจการตองจดัทําและนําเสนอการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศ ณ วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนสําหรับการบญัชีของกิจการภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ 

 
 นโยบายการบญัชี 
7 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกับการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ตลอดงวดเวลาทั้งหมดที่นําเสนอในงบการเงิน
ของกิจการที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก นโยบาย



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 
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การบัญชีดงักลาวตองเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศแตละฉบบัที่มีผล
บังคับใช ณ วันสิ้นงวดการรายงานของกิจการ ที่จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศเปนครั้งแรก ยกเวนเร่ืองที่ระบุในยอหนาที่ 13-34ข และ 37 

 
8 กิจการตองไมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศในเรือ่งเดียวกันฉบบัอืน่ที่มีผลบังคับใช

กอนหนานัน้ กิจการอาจใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบัใหมที่ยังไมมีผลบังคบัใช 
ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศดงักลาวอนญุาตใหใชกอนวันที่มผีลบังคับใช 

 
ตัวอยาง: การใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับลาสดุอยางสม่ําเสมอ 
ความเปนมา วันสิ้นงวดการรายงานของกิจการ A ที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศเปนครั้งแรก คือ วนัที่ 31 ธันวาคม 20X5  กิจการ A ตดัสินใจนาํเสนอขอมูล
เปรียบเทียบในงบการเงนิสําหรับงวด 1 ป เทานัน้ (ดูยอหนาที่ 36) ดงันั้น วนัที่เปลีย่นแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ คือ การเริ่มตนการดาํเนนิงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 
20X4 (หรือเทียบเทากับสิน้สดุการดาํเนนิงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 20X3) กิจการ A นําเสนองบการเงนิ
ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดิมเปนประจาํทุกป ส้ินสดุวนัที่ 31 ธันวาคมของแตละป ซึ่ง
รวมถึงวันที ่31 ธันวาคม 20X4 
การใชขอกาํหนด กิจการ A ตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศที่มีผลบงัคบัใช 
สําหรับงวด ส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 20X5 ในเรื่องดังตอไปนี ้
(1) การจัดทําและการนําเสนอการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 20X4 

ที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  
(2) การจัดทําและการนําเสนองบแสดงฐานะการเงินของกิจการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X5 

(รวมถึงจํานวนเงินเปรียบเทียบ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X4) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X5 
(รวมถึงจํานวนเงินเปรียบเทียบ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X4) และการเปดเผยขอมูล 
(รวมถึงขอมูลเปรียบเทียบ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X4) 

ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศฉบบัใหมที่ยังไมมีผลบงัคบัใช แตอนุญาตใหใช
กอนวนัที่มีผลบังคบัใช กิจการ A ไดรับอนญุาต แตไมตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศดังกลาวในงบการเงินของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศเปนครั้งแรก 

 

9 แนวปฏิบตัิการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบัอื่นซึ่งใช
กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับกิจการที่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศอยูแลว ตองไมนํามาใชกับการเปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศของผูปรับใชเปนครั้งแรก ยกเวนเรื่องที่ระบุในยอหนาที่ 25ง 25ซ 25ฌ 34ก และ 34ข 



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
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10 ยกเวนเรื่องที่อธิบายในยอหนาที่ 13 - 34ข ในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ กิจการตอง: 
10.1  รับรูสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกําหนดให

รับรู 
10.2  ไมรับรูรายการสินทรัพยหรือหนี้สินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไม

อนญุาตใหรับรูรายการดงักลาว 
10.3  จัดประเภทรายการใหมสําหรับรายการที่รับรูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ เปน

สินทรัพย หนีสิ้น หรือสวนประกอบของสวนของผูถือหุน ประเภทหนึ่ง  แตรับรูภายใตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนสนิทรัพย หนี้สิน หรือสวนประกอบของสวนของผูถือหุน อีก
ประเภทหนึ่ง   

10.4  ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนีสิ้นที่รับรูทุก
รายการ 

 
11 นโยบายการบญัชีที่กิจการใชในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศอาจแตกตางจากนโยบายการบัญชีที่กิจการใช ณ วันที่เดยีวกัน 
แตใชหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ผลของรายการปรับปรุงดังกลาวเกดิจากเหตกุารณและ
รายการตางๆ กอนวนัที่เปลีย่นแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ดังนัน้ กิจการ
ตองรับรูรายการปรบัปรุงดังกลาวโดยตรงในกาํไรสะสม (หรือ รายการประเภทอืน่ในสวนของเจาของ ตามความ
เหมาะสม) ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

 
12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนีกํ้าหนดใหมีขอยกเวนจากหลักการที่กําหนดให

การเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศตองปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศแตละฉบบั โดยจําแนกเปน 2 
ประเภท: 
12.1 ยอหนาที่ 13-25ฌ ใหขอยกเวนจากขอกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศฉบับอื่น 
12.2 ยอหนาที่ 26-34ข ไมใหใชการปรับยอนหลังในสวนสาระสําคญับางประการของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับอืน่ 
 
ขอยกเวนจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับอื่น 

13 กิจการอาจเลอืกใชขอยกเวนประการเดียวหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
13.1 การรวมธุรกจิ (ยอหนาที่ 15) 
13.2 มูลคายุตธิรรมหรือการประเมินราคาใหมเพ่ือถือเปนตนทุน (ยอหนาที ่16-19) 
13.3 ผลประโยชนของพนกังาน (ยอหนาที่ 20-20A) 



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 
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13.4 ผลตางจากการแปลงคาสะสม (ยอหนาที่ 21-22) 
13.5 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม (ยอหนาที่ 23) 
13.6 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอย บริษทัรวม และการรวมคา (ยอหนาที่ 24-25) 
13.7 การแสดงรายการเกีย่วกบัเครื่องมือทางการเงินที่รับรูในงวดกอน (ยอหนาที่ 25ก) 
13.8 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (share-based payment transactions) (ยอหนาที่ 25ข – 25ค) 
13.9 สัญญาประกนัภัย (ยอหนาที ่25ง) 
13.10 หนี้สินเกี่ยวกบัการรื้อถอนสนิทรัพยที่รวมอยูในตนทนุของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ (ยอหนาที่ 

25จ) 
13.11 สัญญาเชา (ยอหนาที่ 25ฉ) 
13.12 การวดัมูลคายุติธรรมของสนิทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินในการรบัรูเร่ิมแรก (ยอ

หนาที่ 25ช) 
13.13 สินทรัพยทางการเงนิหรือสินทรัพยไมมีตวัตนที่บนัทึกรายการตามการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที ่12  การใหสัมปทาน (service concession 
arrangements) (ยอหนาที่ 25ซ) 

13.14 ตนทนุการกูยืม (ยอหนาที่ 25ฌ) 
 

 กิจการตองไมใชขอยกเวนดังกลาวโดยการเปรียบเทียบกับรายการอื่นที่คลายคลึงกัน 
14 ขอยกเวนบางประการที่จะกลาวตอไปอางถึงมูลคายุติธรรม ในการกาํหนดมูลคายุตธิรรมตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี้ กิจการตองใชคํานิยามของมูลคายุติธรรมในภาคผนวก ก 
และแนวทางเฉพาะเพิ่มเติมบางประการในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับอื่น
เก่ียวกับการกําหนดมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่พิจารณา มูลคายุตธิรรมดังกลาวตอง
สะทอนใหเห็นสถานการณที่เปนอยู ณ วนัที่กําหนดมูลคายุตธิรรม 

 
 การรวมธุรกิจ 
15 กิจการตองใชขอกําหนดในภาคผนวก ข กับการรวมธุรกิจที่กิจการรับรูกอนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
 
 มูลคายุติธรรมหรือการประเมินราคาใหมเพื่อถือเปนตนทุน 
16 กิจการอาจเลอืกวัดมูลคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยใชมูลคายุตธิรรม และใชมูลคายุติธรรมถือเปนตนทุน ณ วันที่
ดังกลาว 

17 ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจเลือกใชหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปที่ใชอยูเดิมในการประเมินราคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณใหม กอนหรือ ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ถือเปนตนทุน ณ วันที่ประเมินราคา
ใหม ในกรณีที่การประเมินราคาใหม ณ วันที่ประเมินราคา สามารถเปรียบเทียบกันไดโดยทั่วไปกับ 



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
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17.1 มูลคายุตธิรรม 
17.2 ตนทุนหรือคาเส่ือมราคาภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศทีม่ีการ

ปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคา เชน การเปลี่ยนแปลงในดัชนรีาคาทั่วไป หรือ
ดัชนีราคาเฉพาะ 

 
18 นอกจากนี้ การเลือกใชวิธีการในยอหนาที่ 16 และ 17 สามารถใชกับเรื่องตางๆ ดังนี้ 

18.1 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ ในกรณีที่กิจการเลอืกใชรูปแบบตนทุนในมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบบัที่ 40 เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

18.2 สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
18.2.1 หลักเกณฑการรับรูในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน (รวมถึง

การวัดมูลคาของตนทุนเดิมอยางนาเช่ือถือ) 
18.2.2 หลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับการตีราคา

ใหม (รวมถึงตลาดซื้อขายคลองที่มีอยูจริง) 
 กิจการตองไมใชการเลือกใชวิธีการดังกลาวกับสินทรัพยหรือหนี้สินอื่น 
19 ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจกําหนดตนทุนโดยถือปฏิบตัติาม

หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินของกิจการบางรายการหรือทั้งหมด 
โดยวัดมูลคาจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ใดวนัที่หนึง่ เนื่องจาก
เหตุการณ เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการเสนอขายหลักทรัพยตอสาธารณชนครั้งแรก ซึ่งอาจใช
การวัดมูลคายุติธรรมจากเหตุการณที่ผลักดันดังกลาว ถือเปนตนทุนสาํหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ณ วันที่วัดมูลคานั้น 

 
 ผลประโยชนของพนักงาน 
20 ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน กิจการอาจ

เลือกใชวิธีการชวง ‘corridor’ โดยไมรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuarial) บางสวน การใชการปรับยอนหลังของวิธีการนี้กําหนดใหกิจการจําแนกกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสม ตั้งแตการเริ่มตนของโครงการจนถึงวันที่เปลี่ยนแปลงมา
ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยจําแนกออกเปนสวนที่รับรูและ 
สวนที่ไมรับรู อยางไรก็ตาม ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจเลือก
รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยสะสมทั้งจํานวน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ แมวากิจการใชวิธีการชวง ‘corridor’ สําหรับ
กําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นภายหลัง ในกรณีที่ผูปรับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกใชการเลือกใชวิธีการดังกลาว ตองใชวิธีการ
นั้นกับทุกโครงการ 
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20A กิจการอาจเปดเผยจํานวนเงินตามที่กําหนดในยอหนาที่ 120ก.16 ของมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนจํานวนเงินทีกํ่าหนดสาํหรับแตละรอบระยะเวลา
บัญชีในอนาคตนบัจากวนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

 ผลตางจากการแปลงคาสะสม 
21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ กําหนดใหกิจการ: 
21.1 รับรูผลตางจากการแปลงคาในรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและสะสมผลตางดังกลาวใน

สวนที่แยกตางหากในสวนของเจาของ  
21.2 ในการยกเลิกการดําเนินงานในตางประเทศ ใหเปลี่ยนการจัดประเภทผลตางจากการแปลงคา

สะสมสําหรับการดําเนินงานในตางประเทศดังกลาว (รวมถึงกําไรและขาดทุนจากการปองกันความ
เส่ียงที่เก่ียวของ หากตองปฏิบัติ) จากสวนของเจาของเปนกําไรหรือขาดทนุในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนจากการยกเลิกดังกลาว 

 
22 อยางไรก็ตาม ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 

ไมจําเปนตองปฏิบัตติามขอกําหนดดังกลาวสําหรับผลตางจากการแปลงคาสะสมทีม่ีอยู ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีที่ผูปรบัใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกใชขอยกเวนนี้: 
22.1 ผลตางจากการแปลงคาสะสมจากการดาํเนินงานในตางประเทศใหถือเปนศนูย ณ วนัที่

เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
22.2 กําไรหรือขาดทุนซึ่งเปนผลจากการยกเลิกการดําเนินงานในตางประเทศในเวลาตอมาตองไม

รวมผลตางจากการแปลงคาที่เกิดขึ้นกอนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ และตองรวมผลตางจากการแปลงคาที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

 
เครื่องมือทางการเงินแบบผสม 

23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เร่ืองการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน กําหนดใหกิจการจําแนก
เครื่องมือทางการเงินแบบผสมตั้งแตเร่ิมแรก เปนสวนประกอบที่เปนหนี้สินและสวนของเจาของออก
จากกัน ในกรณีที่ไมมีสวนประกอบที่เปนหนี้สินคงคาง การใชการปรบัยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 48 เร่ืองเครื่องมือทางการเงิน ใหรวมถึงการจําแนกสวนของเจาของออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ
กําไรสะสมและแสดงใหเห็นดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ในอีกสวนหนึ่งแสดงให
เห็นสวนประกอบที่เปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศฉบบันี้ ผูปรบัใชครัง้แรกไมจําเปนตองจาํแนกสวนของเจาของออกเปน 2 สวน ในกรณทีี่ไมมี
สวนประกอบที่เปนหนี้สินคงคาง ณ วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ 
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 สินทรัพยและหนี้สินของบรษัิทยอย บริษัทรวม และการรวมคา 
24 ในกรณีที่บริษทัยอยปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครัง้แรกภายหลังจาก

บริษัทใหญ บริษัทยอยตองวัดมูลคาของสนิทรัพยและหนี้สินในงบการเงินของกิจการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนีโ้ดยใช: 
24.1 มูลคาตามบญัชีที่นําไปรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ณ วันที่บริษัทใหญเปลี่ยนแปลง

มาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีที่ไมมรีายการปรับปรุงที่จัดทําข้ึน
เพ่ือใชสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมและผลกระทบของการรวมธุรกิจเพื่อใหบรษิัทใหญไดมาซึ่ง
บริษัทยอย  

24.2 มูลคาตามบญัชีที่กําหนดโดยสวนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับ
นี้ ณ วนัที่บรษิัทยอยเปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ มูลคาตาม
บัญชีดังกลาวสามารถแตกตางไปจากมูลคาตามบญัชีตามที่อธิบายในยอหนาที่ 24.1: 
24.2.1 ในกรณีที่ขอยกเวนในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบันี้สงผลตอการ

วัดมูลคาที่ข้ึนอยูกับวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
24.2.2 ในกรณีที่นโยบายการบัญชทีี่นํามาใชกับงบการเงินของบริษัทยอยแตกตางจากนโยบายการ

บัญชีที่นาํมาใชในการจดัทํางบการเงินรวม ตัวอยางเชน บริษัทยอยอาจใชวิธีราคาทุนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปนนโยบายการบัญชีของกิจการ 
ในขณะที่กลุมบริษัทอาจใชวิธีราคาที่ตใีหม 

 การเลือกในลักษณะเดียวกนันี้สามารถนําไปใชกับบริษทัรวมหรือการรวมคาที่ปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศภายหลงัจากกิจการทีม่ีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวมหรือมี
การควบคุมรวมในการรวมคา 

 
25 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก

ภายหลังจากบริษัทยอย (หรือบริษทัรวมหรือการรวมคา) ในงบการเงนิรวมของกิจการ กิจการตองวัด
มูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบรษิัทยอย (หรือบรษิัทรวมหรือการรวมคา) ตามมูลคาตามบญัชีในงบ
การเงินของบริษัทยอย  (หรือบริษัทรวมหรือ 
การรวมคา) หลังจากการปรับปรุงสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมกับการปรับปรุงใหเปนวิธีสวนไดเสีย 
และผลกระทบของการรวมธุรกิจเพื่อใหบริษัทใหญไดมาซึ่งบริษัทยอย ในทํานองเดียวกัน ในกรณีที่
บริษัทใหญปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรกสําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการกอนหรือภายหลังงบการเงินรวมของกิจการ กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของ
กิจการโดยใชจํานวนเงนิเดยีวกันทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวนรายการ
ปรับปรุงเพ่ือจัดทํางบการเงินรวม 

 
 การแสดงรายการเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงินที่รับรูในงวดกอน 
25ก มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูและการวัดมูลคา เครือ่งมือทางการเงิน: 

อนุญาตใหจดัประเภทสินทรพัยทางการเงินที่รับรูเมื่อเร่ิมแรกหลักทรัพยเผื่อขายหรือเปนเครื่องมือทาง



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 
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การเงิน (ที่เปนไปตามหลักเกณฑ) ประเภทสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเปนมูลคา
ยุติธรรมผานงบกาํไรขาดทนุ แมมีขอกําหนด ขอยกเวนใหใชในสถานการณดังตอไปนี ้

 
25ก.1 กิจการไดรับอนุญาตใหจดัประเภทเปนหลกัทรัพยเผื่อขาย ณ วันที่เปลีย่นแปลงมาใชมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
25ก.2 กิจการที่นําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ

เปนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน 2549 – ณ 
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ กิจการดังกลาวไดรับ
อนุญาตใหจดัประเภทสินทรพัยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเปนมูลคายุตธิรรมผานงบกําไร
ขาดทุน ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยหรือหนี้สินเปนไปตามหลักเกณฑในยอหนาที่ 9.2.1  9.2.2  หรือ 
11ก ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ดังกลาว 

25ก.3 กิจการที่นําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
เปนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่1 มกราคม 2549 และ
กอนวันที ่1 กันยายน 2549 – ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ กิจการดังกลาวไดรับอนญุาตใหกําหนดระบุสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทาง
การเงินตามมลูคายุตธิรรม โดยมีกําไรหรือขาดทุน ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยหรือหนี้สินเปนไปตาม
หลักเกณฑในยอหนาที่ 9.2.1 9.2.2 หรือ 11ก ของมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 
39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่ดังกลาว ในกรณีที่วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกอนวันที่ 1 กันยายน 2548 
การระบุดังกลาวไมจาํเปนตองดําเนนิการจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2548 และอาจรวมถึงสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่รับรูระหวางวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศกับวนัที่ 1 กันยายน 2548 

25ก.4 กิจการที่นําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
เปนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปที่เร่ิมตนกอนวันที่ 1 มกราคม 2549 และถือ
ปฏิบัตติามยอหนาที่ 11ก  48ก และคําแนะนาํแนวปฏบิัติ ยอหนาที4่ข – 4ฎ ยอหนาที่ 33ก 
และ 33ข และการแกไขในป 2548 ในยอหนาที่ 9  12  และ13  ของมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน – ณ วันที่เร่ิมตน
งวดการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก กิจการ
ดังกลาวไดรับอนุญาตใหจดัประเภทสินทรพัยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเปนมูลคา
ยุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน ซึ่งสินทรัพยหรือหนี้สินที่จัดประเภทดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดใน
ยอหนาใหมและยอหนาที่แกไข ณ วันทีด่งักลาว ในกรณีที่งวดการรายงานตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครัง้แรก เร่ิมตนกอนวันที่ 1 กันยายน 2548 การจัด
ประเภทดังกลาวไมจาํเปนตองดําเนนิการเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2548 และอาจรวมถึง
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่รับรูระหวางวันที่เร่ิมงวดการรายงานดังกลาวกับวนัที่ 



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 
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1 กันยายน 2548 ในกรณีที่กิจการปรับขอมูลเปรียบเทียบยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครือ่งมือทางการเงิน ตองปรับ
ขอมูลยอนหลังเก่ียวกับสินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน หรือกลุมของสินทรัพยทาง
การเงิน หนี้สินทางการเงิน หรือทั้ง 2 ประเภท โดยจดัประเภท ณ วนัที่เร่ิมตนงวดการรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก การปรับขอมูลยอนหลัง
เปรียบเทียบตองจัดทําเฉพาะกรณีที่รายการหรือกลุมของรายการที่เปนไปตามหลักเกณฑการจัด
ประเภทในยอหนาที่ 9.2.1 9.2.2  หรือ 11ก ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 
เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครือ่งมือทางการเงิน ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ หรือในกรณีที่รายการหรือกลุมของรายการดังกลาวไดมา
หลังวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑในยอหนาที่ 9.2.1 9.2.2 หรือ 11ก ของมาตรฐานการบญัชรีะหวางประเทศ ฉบบัที ่39 
เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครือ่งมือทางการเงิน ณ วันที่รับรูเร่ิมแรก 

25ก.5 สําหรับกิจการที่นําเสนองบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศเปนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปที่เร่ิมตนกอนวันที่ 1 กันยายน 2549 – 
แมวาในยอหนาที่ 39 ของมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน สินทรพัยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่กิจการจัดประเภท
เปนมูลคายุตธิรรมผานงบกาํไรหรือขาดทนุ ตามยอหนาที่ 25ก.3 หรือ 25ก.4 ขางตน ที่จัดประเภท
ในงวดกอนเปนรายการปองกันความเสี่ยงมูลคายุตธิรรมตามความสมัพันธทางการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงตองเลิกจัดประเภทตามความสัมพันธนัน้ ณ ชวงเวลาเดียวกันกับที่จดัประเภทเปนมูลคา
ยุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน  

  

 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (share-based payment transactions) 
25ข ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไดรับการสนบัสนนุ แตไมบังคบั ให

ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ กับตราสาร
ทุนที่ออกกอนหรือในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 นอกจากนี้ ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศครั้งแรกไดรับการสนบัสนนุแตไมบังคับใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ ฉบบัที่ 2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑกับตราสารทุนที่ออกหลังวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
ซึ่งมีผลบังคับใชกอน (a) วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และ 
(b) วันที่ 1 มกราคม 2548  อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูปรับใชมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกเลือกใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ ฉบบัที่ 2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑกับตราสารทุนดังกลาว กิจการอาจเปดเผยขอมูล
มูลคายุตธิรรมของตราสารทุนที่กําหนด ณ วันที่วัดมูลคาตอสาธารณชนตามที่อธิบายไวในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ กรณกีารออกตราสาร
ทุนทั้งหมดที่ไมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ (เชน ตราสารทนุที่ออกกอนหรือในวันที่  7 พฤศจิกายน 2545) ผูปรับใชมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 44 และ 45 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ในกรณีที่ผูปรับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือเง่ือนไขของการ
ออกตราสารทนุที่ไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ืองการจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ กิจการไมตองปฏิบัตติามยอหนาที่ 26-29 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบบัที่ 2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ในกรณีทีก่ารเปลียนแปลงเกิดขึ้นกอน (a) 
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และ (b) วันที่ 1 มกราคม 
2548   

 
25ค ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไดรับการสนบัสนนุแตไมบังคับใหใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑกับหนีสิ้น
ที่เกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (share-based payment transactions) ที่มีการชําระเงินกอน
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี ้ผูปรับใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไดรับการสนับสนนุแตไมบังคับใหใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่2 เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑกับหนีสิ้นที่เกิดจาก
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (share-based payment transactions) ที่มีการชําระเงินกอนวันที่ 1 
มกราคม 2548 สําหรับหนีสิ้นที่เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 2 
เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไม
ตองปรับขอมูลเปรียบเทียบยอนหลังหากขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับงวดเวลาหรือวันที่กอนวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2545 

 
 สัญญาประกันภัย 
25ง ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก อาจใชขอกําหนดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 4 สัญญาประกันภัย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่4 จํากัดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สําหรับสัญญาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดาํเนนิการโดยผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศครั้งแรก 

 
 การเปลี่ยนแปลงการรื้อถอนสินทรพัยทีม่ีอยู  การฟนฟู   และหนีส้นิในลักษณะเดียวกันที่รวมอยูใน

ตนทุนของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ 
25จ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 การรื้อถอน(decommissioning) 

การฟนฟู และหนี้สินที่มีลักษณะเชนเดียวกัน กําหนดใหรวมหรือหักการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเกี่ยวกับการ
ร้ือถอน การฟนฟู และหนี้สินที่มีลักษณะเชนเดียวกันจากตนทุนของสนิทรัพยที่เก่ียวของ ดังนั้น มูลคา
เส่ือมสภาพของสินทรัพยภายหลังจากการปรับปรุง ตองใชหักเปนคาเส่ือมราคาในอนาคตตลอดอายุการใช
งานที่เหลืออยู ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไมจาํเปนตองปฏิบัติ



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 20

ตามขอกําหนดดังกลาวสาํหรับการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดขึ้นกอนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีที่ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศครั้งแรกใชขอยกเวนดังกลาว กิจการตองดําเนนิการดังตอไปนี้: 
25จ.1 วัดมูลคาของหนี้สิน ณ วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 53 เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึนและสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น 

25จ.2 ใหประมาณการจํานวนเงินที่จะรวมอยูในตนทุนของสินทรัพยที่เก่ียวของเมื่อมีหนี้สินเกิดขึ้นครั้ง
แรก โดยการคิดลดหนี้สินจนถึงวันที่ดังกลาว และใชประมาณการอตัราการคดิลดภายหลัง
ปรับปรุงความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุการณในอดีตทีด่ีที่สุดของกิจการเกี่ยวซึ่งใชสําหรับหนี้สินที่เกิดขึ้น
ระหวางงวดหากหนี้สินเปนไปตามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 1 เร่ืองการเปลี่ยนแปลงการรื้อถอนสินทรัพยที่มีอยู การฟนฟแูละหนี้สินในลักษณะ
เดียวกัน 

25จ.3 คํานวณคาเส่ือมราคาสะสมของจํานวนเงินดังกลาว ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยใชหลักเกณฑของประมาณการในปจจบุันเกี่ยวกับอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพย และใชนโยบายคาเส่ือมราคาที่กิจการใชภายใตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

 
 สัญญาเชา 
25ฉ ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจใชขอกําหนดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงในการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่4 การกําหนดวาจดั
ประเภทเปนการเชาหรือไม ดังนั้น ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศครั้งแรกอาจ
กําหนดวา ขอตกลงที่มีอยูจดัประเภทเปนการเชาหรือไม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศตามขอเท็จจริงและสถานการณที่เปนอยู ณ วันที่ดังกลาว 

 
 การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
25ช โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 9 กิจการอาจใชขอกําหนดตามขอความสุดทายของ

คําแนะนาํการปฏิบัติยอหนาที่ 76 และ 76ก ของมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ือง
การรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน ดังตอไปนี ้
25ช.1 รายการที่เกิดขึ้น หลังจากวนัที่ 25 ตุลาคม 2545  
25ช.2 รายการที่เกิดขึ้น หลังจากวนัที่ 1 มกราคม 2547  
 

 การใหสัมปทาน 
25ซ ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจใชขอกําหนดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  ฉบบัที่ 12 เร่ือง การให
สัมปทาน 
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 ตนทุนการกูยืม 
25I ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจใชขอกําหนดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่กําหนดในยอหนาที่ 27 และ 28 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ืองตนทุนการกูยืม ซึ่งปรับปรุงในป 2550 ในยอหนาดงักลาวอางอิงถึงวันที่ถือปฏิบัติเปนวันที่ 1 
มกราคม 2552 หรือวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ แลวแต
วันใดเกดิขึ้นภายหลัง 

 
 การยกเวนจากการใชวิธีปรบัยอนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบัอื่น 
26 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี้ไมใหใชวิธีการปรับยอนหลังในบางเรื่องของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบัอื่นที่เก่ียวของกับ: 
26.1 การตัดรายการบัญชีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (ยอหนาที่ 27 และ 27ก) 
26.2 การบัญชีปองกันความเสี่ยง (ยอหนาที่ 28-30) 
26.3 ประมาณการตางๆ (ยอหนาที่ 31-34) 
26.4 สินทรัพยที่จดัอยูในประเภทถือเพ่ือขายและการดาํเนนิงานที่ยกเลกิ (ยอหนาที่ 34ก - 34ข) 
26.5 สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจในการควบคุม (ยอหนาที่ 34ค) 

 
 การตัดรายการบัญชีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
27 นอกจากที่อนญุาตตามยอหนาที่ 27ก ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้ง

แรกตองปฏิบตัิตามขอกําหนดการตัดรายการบัญชตีามวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครือ่งมือทางการเงิน สําหรับรายการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในกรณีที่ผูปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตัดรายการบญัชีสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมใช
อนุพันธทางการเงินภายใตหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ซึง่เปนผลของรายการที่เกิดขึน้กอน
วันที่ 1 มกราคม 2547 กิจการตองไมบันทึกรับรูสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวภายใตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ (ในกรณีที่สินทรัพยและหนี้สินดังกลาวไมเขาขายการรับรูเนื่องจาก
ผลของรายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง) 

 
27ก โดยไมคํานึงถึงยอหนาที่ 27 กิจการอาจใชขอกําหนดเกี่ยวกับการตดัรายการบัญชี ในมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศฉบบัที่ 39 โดยวิธีปรับยอนหลัง นับจากวันที่กิจการเลือกใช เมื่อกิจการไดรับขอมูลที่
จําเปนสาํหรับการใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงินกับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไมบันทึกรับรู ซึ่งเปนผลของ
รายการตางๆ ในอดตี ณ ชวงเวลาที่เร่ิมตนการบญัชีสําหรับรายการดงักลาว 
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การบัญชีปองกันความเสี่ยง 
28 ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวดัมูลคา

เครื่องมือทางการเงิน กิจการตอง: 
28.1 วัดมูลคาของอนุพันธทางการเงินทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม 
28.2 ตัดบัญชีรายการขาดทุนและกําไรรอการตดับญัชีที่เกิดจากอนุพันธทางการเงิน ซึ่งไดรายงานเปน

สินทรัพยหรือหนี้สินภายใตหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม  
 

29 กิจการตองไมสะทอนความสัมพันธทางการปองกันความเสี่ยงในประเภทที่ไมถือวาอยูในการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยงภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวดัมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน ในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงนิที่จดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ (ตัวอยางเชน ความสัมพันธทางการปองกันความเสี่ยงหลายประการที่เครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงเปนเครื่องมือประเภทเงินสด (cash instrument) หรือสิทธิที่เปนลายลักษณอักษร 
(written option) หรือรายการปองกันความเสี่ยงเปนยอดคงเหลือสุทธิหรือการปองกันความเสี่ยง
ครอบคลุมความเสี่ยงดอกเบี้ยในเงินทุนที่ถือไวจนครบกําหนด) อยางไรก็ตาม ในกรณทีี่กิจการจัดประเภท
ยอดคงเหลือสุทธิเปนรายการปองกันความเสี่ยงภายใตหลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ กิจการ
อาจจดัประเภทแตละรายการในยอดคงเหลือสุทธใิหเปนรายการปองกันความเสี่ยงภายใตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยตองไมลาชากวาวนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ 

 
30 ในกรณีที่กอนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ กิจการจัด

ประเภทรายการวาเปนการปองกันความเสี่ยง แตไมเปนไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยง
ในมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน กิจการตองใชยอหนาที่ 91 และ 101 ของมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศ ฉบบัที่ 39 เร่ือง
การรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (ปรับปรุงในป 2546) เพ่ือเลิกใชการบัญชี
ปองกันความเสี่ยง รายการที่เกิดขึ้นกอนวนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศตองไมปรับยอนหลังเปนการปองกันความเสี่ยง 

 
 ประมาณการตางๆ 
31 ประมาณการตางๆ ของกจิการภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ณ วันที่

เปล่ียนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศตองสอดคลองกับประมาณ
การตางๆ ทีจ่ัดทําขึ้น ณ วันที่เดียวกันภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม (ภายหลังการ
ปรับปรุงเพื่อสะทอนถึงความแตกตางของนโยบายการบัญชี) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวา
ประมาณการดังกลาวมีขอผิดพลาด 
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32 กิจการอาจไดรับขอมูลหลังจากวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
เก่ียวกับประมาณการตางๆที่จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ภายใตยอหนาที่ 31 
กิจการตองปฏิบัติกับการไดรับขอมูลดังกลาวในลักษณะเดียวกับเหตุการณที่ไมปรับปรงุภายหลังงวดการ
รายงานภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่52 (ปรับปรุง 2549) เร่ืองเหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
ตัวอยางเชน สมมติวา กิจการเปลี่ยนมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ วันที่ 1 
มกราคม 20X4 และขอมูลใหมในวันที่ 15 กรกฎาคม 20X4 กําหนดใหปรับปรุงประมาณการที่จัดทํา
ข้ึนภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 20X3 กิจการตองไมสะทอน
ขอมูลใหมดังกลาวในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ (ในกรณีทีป่ระมาณการตางๆ ไมจําเปนตองปรบัปรุงความแตกตางของนโยบายการบัญช ี
หรือไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวา ประมาณการตางๆ มีขอผดิพลาด) กิจการตองสะทอนขอมูลใหมในกําไร
หรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ตามความเหมาะสม) สําหรับป ส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
20X4 

 
33 กิจการอาจจาํเปนตองจดัทําประมาณการภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ณ 

วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศในกรณีทีภ่ายใตหลักการบญัชีที่
รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดมิไมมขีอกําหนดการทําประมาณการนั้น ณ วันทีด่งักลาว  ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 52 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล ประมาณ
การภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศตองสะทอนถึงสถานการณที่เปนอยู ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยเฉพาะประมาณการเกี่ยวกับ
ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วนัที่เปลีย่นแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ตองสะทอนสถานการณทางการตลาด ณ วันทีด่งักลาว 

34 ยอหนาที่ 31-33 สามารถใชกับการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังใชกับขอมูลเปรียบเทียบที่นาํเสนอในงบการเงินที่จัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครัง้แรก ในกรณทีี่อางอิงถึงวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไดแทนการอางอิงกับวันสิ้นงวดเวลาที่นําเสนอ
เปรียบเทียบ 

 

 สินทรัพยที่จัดอยูในประเภทถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  
34ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนนิงานที่ยกเลิก กําหนดใหกิจการตองใชวิธีปรับยอนหลังกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมงานที่
ยกเลิก) ที่เปนไปตามหลักเกณฑการจัดประเภทเปนการถือไวเพ่ือขาย และการดาํเนินงานที่เปนไปตาม
หลักเกณฑของการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ภายหลังจากวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
54 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก มีผลบังคับ
ใช ทั้งนี้ มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย
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และการดาํเนนิงานที่ยกเลิก อนุญาตใหกิจการใชขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศกับสนิทรัพยไมหมุนเวียนทุกรายการ(หรือกลุมงานที่ยกเลิก) ที่เปนไปตามหลักเกณฑของการ
จัดประเภทเปนการถือไวเพ่ือขาย และการดําเนนิงานทีเ่ปนไปตามหลักเกณฑของการจัดประเภทเปน
การดําเนินงานที่ยกเลิก กอนวันที่มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 54 (ปรบัปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิกมีผลบังคับใช โดยใหตีราคาและไดมาซึ่งขอมูลอ่ืนที่
จําเปนกบัการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ณ ชวงเวลาที่สินทรัพยไมหมุนเวียน 
(หรือกลุมงานที่ยกเลิก) เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวแตเร่ิมแรก 

34ข กิจการที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ กอนวนัที่ 1 มกราคม 
2548 ตองใชขอกําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 54 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนทีถื่อไวเพ่ือขายและการดาํเนนิงานที่ยกเลิก สําหรับกิจการที่เปลี่ยนแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2548 ตองใชมาตรฐาน
การบัญชี ฉบบัที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก โดยวิธปีรับยอนหลัง 

 
 สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจในการควบคุม 
34ค ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองใชขอกําหนดดังตอไปนี้ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(แกไขในป 2551) ดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป นบัจากวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ: 
34ค.1 ขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ใหแสดงกําไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จทั้งหมดแยกสวนที่เปนของผูถือ

หุนที่เปนบรษิทัใหญ และสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอํีานาจในการควบคุม แมวาผลจากการ
ดําเนนิการดังกลาวจะทําใหสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจในการควบคุมมียอดคงเหลือตดิลบ 

34ค.2 ขอกําหนดในยอหนาที่ 30 และ 31 สําหรับการบัญชีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียใน
บริษัทยอยของเจาของที่เปนบริษัทใหญ โดยไมสงผลใหสูญเสียอํานาจในการควบคมุ 

34ค.3 ขอกําหนดในยอหนาที่ 34-37 สําหรับการบัญชีเก่ียวกับการสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษัท
ยอย 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกเลือกใชมาตรฐาน
การบัญชี ฉบบัที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ (ปรับปรุงในป 2551) กับการรวมธรุกิจใน
อดีต โดยการปรับยอนหลัง นอกจากนี้ กิจการตองใชมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 44 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (แกไขในป 2551) ใหสอดคลองกับภาคผนวก ข ยอ
หนาที่ 1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี ้
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การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลู 
35 นอกจากทีไ่ดอธิบายในยอหนาที่ 27 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบันีไ้มไดกําหนด

ขอยกเวนการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับ
อ่ืน 

 
 ขอมูลเปรียบเทียบ 
36 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรบัปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงนิ งบ

การเงินของกิจการที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก ตอง
รวมงบแสดงฐานะการเงิน อยางนอย 3 งวด งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2 งวด  งบกาํไรขาดทุน (ถามีการ
นําเสนอ) 2 งวด งบกระแสเงินสด 2 งวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 2 งวด และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบ 

36A-36C ยอหนานีไ้มใช 
 
 ขอมูลเปรียบเทียบทีไ่มเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศและสรุปขอมูลใน

อดีต 
37 กิจการบางแหงนําเสนอสรุปขอมูลในอดตีบางรายการสาํหรับงวดเวลากอนรอบระยะเวลาบญัชีแรกที่กิจการ

นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบอยางเต็มรูปแบบภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี้ไมกําหนดใหสรุปขอมูลดังกลาวตองรับรูและวัด
มูลคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้ กิจการบางแหง
นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิมและขอมูลเปรียบเทียบตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงินในงบการเงินที่
ประกอบดวยสรุปขอมูลในอดตีหรือขอมูลเปรียบเทียบภายใตหลักการบญัชีที่รับรองทัว่ไปที่ใชอยูเดมิ 
กิจการตอง: 
37.1 อธิบายอยางชัดเจนวาขอมูลภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ไมไดจดัทาํข้ึนภายใต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
37.2 เปดเผยขอมูลเก่ียวกับลักษณะของรายการปรับปรุงที่สําคัญที่ทําใหงบการเงินเปนไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยไมจําเปนตองระบุจํานวนเงินสาํหรับรายการ
ปรับปรุงดังกลาว 

 
 การอธิบายการเปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
38 กิจการตองอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิมาใชมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศที่กระทบตอฐานะการเงินผลการดําเนินงานทางการเงิน 
และกระแสเงนิสดของกิจการที่รายงาน 

 การกระทบยอด 
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39 เพ่ือใหสอดคลองกับยอหนาที่ 38 งบการเงินของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศเปนครั้งแรก ตองรวม: 
39.1 การกระทบยอดสวนของเจาของของกิจการที่ไดรายงานภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช

อยูเดิมกับสวนของเจาของของกิจการที่จัดทําข้ึนภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ สําหรับวันที่ดังตอไปนี ้
39.1.1 วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  
39.1.2 วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีลาสุดที่นาํเสนองบการเงินประจําปของกิจการภายใตหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม 
39.2 การกระทบยอดกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทั้งหมดภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุดที่นาํเสนองบการเงินประจําปของกิจการ จุดเริ่มตนของ
การกระทบยอดดังกลาว คือ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช
อยูเดิมสําหรับงวดเวลาเดียวกัน หรือในกรณีที่กิจการไมไดรายงานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใหใชกําไร
หรือขาดทุนภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม 

39.3 ในกรณีที่กิจการรับรูหรือกลับรายการเกี่ยวกับขาดทนุจากการดอยคาสําหรับครั้งแรกในการ
จัดทําการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวาง
ประเทศ การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 36 เร่ืองการดอยคาของ
สินทรัพย ซึ่งกิจการตองรับรูหรือกลับรายการเกี่ยวกับขาดทนุจากการดอยคาในการเริ่มตนรอบ
ระยะเวลาบัญชี ณ วันที่เปลีย่นแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

 
40 การกระทบยอดที่กําหนดในยอหนาที่ 39.1 และ 39.2 ตองใหรายละเอียดอยางเพียงพอที่ทําใหผูใชงบ

การเงินเขาใจรายการปรับปรุงที่มีนัยสําคัญตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ใน
กรณีที่กิจการนําเสนองบกระแสเงินสดภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม กิจการตองอธิบาย
เก่ียวกับรายการปรับปรุงที่มีนัยสําคัญตองบกระแสเงินสดดวย 

41 ในกรณีที่กิจการไดทราบเกีย่วกับขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม 
การกระทบยอดที่กําหนดในยอหนาที่ 39.1 และ 39.2 ตองแสดงการแกไขขอผิดพลาดแยกออกจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชีใหชัดเจน 

42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด ไมไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีที่กิจการปรับ
ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก ดังนัน้ ขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด สําหรับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีไมตองนํามาใชในงบ
การเงินของกิจการที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก 

43 ในกรณีที่กิจการไมไดนาํเสนองบการเงินสําหรับงวดกอน งบการเงินของกิจการที่จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรกตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับขอเท็จจริงดังกลาว 
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 การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 
43ก กิจการที่ไดรับอนุญาตใหจดัประเภทสินทรพัยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่รับรูในงวดกอนเปน

สินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินประเภทมูลคายุตธิรรมผานงบกําไรขาดทุนหรือสินทรัพยทาง
การเงินที่ถือไวเผื่อขายตามยอหนาที่ 27A กิจการตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
หรือหนี้สินทางการเงินที่จัดไวแตละประเภท ณ วันที่จดัประเภท และการจัดประเภทรายการสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินรวมทั้งมูลคาตามบญัชีในงบการเงินงวดกอน 

 
 การใชมูลคายุติธรรมถือเปนตนทุน 
44 ในกรณีที่กิจการใชมูลคายุตธิรรมในการเริม่ตนของงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการจดัทําข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยถือเปนตนทนุสําหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
สินทรัพยลงทุน หรือสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที ่16 และ 18) งบการเงินของกิจการที่จัดทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรกตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
สําหรับรายการแตละรายการในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินทีกิ่จการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
44.1 ยอดรวมของมูลคายุตธิรรมดังกลาว  
44.2 ยอดรวมของรายการปรับปรงุมูลคาตามบญัชีที่ไดรายงานภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่

ใชอยูเดิม 
 

 งบการเงินระหวางกาล 
45 เพ่ือใหสอดคลองกับยอหนาที่ 38 ในกรณีที่กิจการนําเสนองบการเงนิระหวางกาลภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเวลาที่เปนสวนหนึ่งของรอบ
ระยะเวลาบญัชีของงบการเงินที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้ง
แรก กิจการตองทําตามขอกําหนดตอไปนี ้เพ่ิมเติมจากขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่41 
(ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

 
45.1 ในกรณีที่กิจการนําเสนองบการเงินระหวางกาลโดยนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบกับงวดลาสุดของ

งบการเงินระหวางกาลงวดกอน งบการเงินระหวางกาลแตละงวดตองรวม: 
45.1.1 การกระทบยอดสวนของเจาของของกิจการภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยู

เดิม ณ วนัสิ้นงวดของงบการเงินระหวางกาลกับสวนของเจาของของกิจการที่จัดทําข้ึนภายใต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  

45.1.2 การกระทบยอดกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จทั้งหมดภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ สําหรับงวดการรายงานงบการเงินระหวางกาล (งวดปจจุบนัและสะสมถึงงวด
ปจจุบนั) จดุเริ่มตนของการกระทบยอดดงักลาว คือ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดภายใต
หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิมสําหรับงวดเวลาเดียวกัน หรือในกรณีที่กิจการไมได



รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  
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รายงานกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ใหใชกําไรหรือขาดทุนภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช
อยูเดิม 

45.2 การกระทบยอดที่กําหนดเพิม่เติมตามยอหนาที่ 45.1 งบการเงินระหวางกาลครั้งแรกของ
กิจการภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล สําหรับ
งวดเวลาที่เปนสวนหนึ่งของรอบระยะเวลาบญัชีของงบการเงินที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก ตองรวมการกระทบยอดตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 39.1 
และ 39.2 (เพ่ิมเติมรายละเอียดที่กําหนดโดยยอหนาที่ 40 และ 41) หรือการอางอิงยืนยันเอกสาร
เผยแพรอ่ืนที่ไดรวมถึงการกระทบยอดดังกลาว 

 
46 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล กําหนดการเปดเผยขอมูล

ข้ันต่ําตามขอสมมติวาผูใชงบการเงินระหวางกาลเขาถึงงบการเงินประจําปงวดลาสุด อยางไรก็ตาม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล กําหนดใหกิจการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับเหตุการณหรือรายการที่มีสาระสําคญัตอความเขาใจเกีย่วกับงวดระหวางกาลงวดปจจุบัน 
ดังนั้น ในกรณีที่ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกไมเปดเผยขอมูล
ดังกลาวในงบการเงินประจําปของกิจการภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิมงวดลาสุด งบ
การเงินระหวางกาลของกิจการตองเปดเผยขอมูลดังกลาว หรือรวมการอางอิงยืนยันกับเอกสารเผยแพร
อ่ืนที่ไดรวมถึงเร่ืองดังกลาว 

 
วันถือปฏิบัติ 
47 กิจการตองปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบบันี้ ในกรณีที่งบการเงินที่

จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครัง้แรก สําหรับงวดเวลาที่เร่ิมตน 
ใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2547 และสนับสนนุใหปฏิบัติกอนวันที่ดังกลาว ในกรณีที่งบการเงินที่
จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครัง้แรก สําหรับงวดเวลาที่เร่ิมตน 
กอนวันที่ 1 มกราคม 2547 และกิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี้
ทดแทน การตีความ ฉบบัที่ 8 (SIC-8) การใชมาตรฐานการบัญชีเปนเกณฑพ้ืนฐานทางบญัชี งบ
การเงินตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

47ก กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที่ 13.10 และ 25ง สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน 
หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2547 ในกรณทีี่กิจการใชการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบบัที่ 1 สําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดังกลาวตองนาํมาปฏิบตัิกับงวดเวลา
กอนหนานั้นดวย 

 
47ข กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที่ 13.11 และ 25ฉ สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน 

หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2549 ในกรณทีี่กิจการใชการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบบัที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัยสําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดังกลาวตอง
ปฏิบัติกับงวดเวลากอนหนานั้นดวย 
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47ค ยอหนานี้ไมใช 
47ง กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที ่20ก สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน หรือ หลังวันที่ 1 

มกราคม 2549 ในกรณีที่กิจการใชการแกไขมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 19 เร่ือง 
ผลประโยชนของพนักงาน – กําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย กลุม
โครงการและการเปดเผยขอมูล สําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดังกลาวตองปฏิบัติกับงวดเวลา
กอนหนานั้นดวย 

47จ กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที่ 13.12 และ 25ช สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน 
หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2548 ในกรณทีี่กิจการใชการแกไขมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับ
ที่ 39 เร่ืองการรับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน - การเปลี่ยนแปลงและการรับรูเมื่อ
เร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน สําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดังกลาว
ตองปฏิบัติกับงวดเวลากอนหนานัน้ดวย 

47ฉ กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที่ 9  12.1  13.13 และ 25ซ สําหรับงวดเวลาประจาํปที่
เร่ิมตน ใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ในกรณีที่กิจการใชการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 12 เร่ืองการใหสัมปทาน และการแกไขมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบบัที่ 39 การรบัรูและวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงนิสําหรับงวดเวลากอนหนานั้น การแกไข
ดังกลาวตองปฏิบัติกับงวดเวลากอนหนานัน้ดวย 

47ช กิจการตองปฏิบัตติามการแกไขในยอหนาที่ 13(n) และ 25I สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน หรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ในกรณีที่กิจการใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรบัปรุง 2550) เร่ือง
ตนทุนการกูยืม (ปรับปรุงในป 2550) สําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดังกลาวตองปฏิบตัิกับงวด
เวลากอนหนานั้นดวย 

47ซ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงินแกไขคําศัพทตามที่ใชใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และไดแกไขเพิ่มเติมในยอหนาที่ 6  7  8 (ตัวอยาง)  
10  12.1 21  32  35  36  39.2 และ 45.1 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ยอ
หนาที่ 2.1 รวมทั้งยกเลิกไมใชยอหนาที่ 36ก -36ค และ47ค  กิจการตองปฏิบตัิตามการแกไขดังกลาว 
สําหรับงวดเวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ในกรณีที่กิจการใชมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุงในป 2550) สําหรับงวดเวลากอน
หนานัน้ การแกไขดงักลาวตองปฏิบตัิกับงวดเวลากอนหนานั้นดวย 

47 ฌ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ (ปรับปรุงในป 2551) แกไขยอ
หนาที่ 14 ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 1 2.6 และ 2.7 กิจการตองปฏิบตัติามการแกไขดังกลาว สําหรับงวด
เวลาประจําปที่เร่ิมตน ใน หรือ หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ในกรณีที่กิจการใชมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ (ปรับปรุงในป 2551) สําหรับงวดเวลากอนหนานั้น 
การแกไขดังกลาวตองปฏิบตัิกับงวดเวลากอนหนานั้นดวย 

47ญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ปรับปรุงในป 2551) แกไขยอหนาที่ 26 และ 34ค กิจการตองปฏิบตัิตามการแกไขดังกลาว สําหรับ
งวดเวลาประจาํปที่เร่ิมตน ใน หรือ หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ในกรณีที่กิจการใชมาตรฐานการบัญชี 
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ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินเรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงในป 2551) 
สําหรับงวดเวลากอนหนานัน้ การแกไขดงักลาวตองปฏิบัติกับงวดเวลากอนหนานัน้ดวย 
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ภาคผนวก ก 
คํานิยาม 

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ 

การเริ่มตนของงวดแรกสดุทีกิ่จการนาํเสนอขอมูลเปรียบเทียบอยางเตม็
รูปแบบภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในงบ
การเงนิที่กิจการจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศเปนครั้งแรก 

มูลคาทีถ่ือเปนตนทุน จํานวนเงนิที่ใชแทนตนทุนหรือตนทนุสุทธจิากการเสื่อมคา การเสือ่มราคา
หรือการตดัจาํหนายในภายหลังอยูบนขอสมมติวากิจการไดรับรูสินทรัพย
หรือหนี้สินเริ่มแรก ณ วนัทีกํ่าหนด โดยตนทุนของสนิทรัพยหรือหนี้สิน
เทากับมูลคาทีถื่อเปนตนทนุ 

มูลคายุตธิรรม จํานวนเงนิผูซือ้และผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย หรือจายชาํระหนี้สิน 
ในขณะที่ 
ทั้งสองฝายมคีวามรอบรูและเต็มใจ 
ในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคาไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูทีไ่มมีความเกี่ยวของกัน 

งบการเงินทีจ่ดัทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศเปนครั้ง
แรก 

งบการเงนิประจําปของกิจการทีใ่ชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศเปนครั้งแรก โดยแสดงขอมูลอยางชัดเจนเกี่ยวกบัการปฏิบตัติาม
มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

งวดการรายงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศเปนครั้งแรก 

งวดการรายงานลาสุดของงบการเงนิของกจิการที่จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก 

ผูปรับใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศครั้ง
แรก 

กิจการที่นาํเสนองบการเงนิของกิจการ 
ที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศเปนครั้ง
แรก 

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ 

มาตรฐานและการตีความที่นาํมาปรับใชโดยคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ ประกอบดวย 
(a) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
(b) มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(c) การตีความที่พัฒนาโดยคณะกรรมการตคีวามเกี่ยวกบัการรายงานทาง

การเงนิระหวางประเทศ หรือคณะกรรมการตีความ 
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การเริ่มตนของงบแสดงฐานะ
การเงินที่จดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ 

งบแสดงฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

หลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไปที่ใช
อยูเดิม 

เกณฑทางการบัญชีที่ผูปรบัใชมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
ครั้งแรกนาํมาใชโดยตรง กอนการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

1 ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจเลือกไมใชมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยวิธีปรับยอนหลงักับการรวมธรุกิจในอดตี (การ
รวมธุรกิจที่เกิดขึ้นกอนวันทีเ่ปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ) 
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการไดปรับงบการเงินยอนหลังในการรวมธรุกิจโดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังในการรวม
ธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภายหลัง และตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงในป 2551) นับจากวันที่เดียวกนันั้น ตัวอยางเชน 
ในกรณีที่กิจการเลือกปรับงบการเงินยอนหลังในการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 20X6 
กิจการตองปรับงบการเงินยอนหลังในการรวมธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 20X6 
จนถึงวันที่เปลีย่นแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และตองใชมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงในป 
2551) นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 20X6 

 
1ก กิจการไมจาํเปนตองใชมาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่30  เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (ปรับปรงุในป 2546) โดยวธิีปรับยอนหลังกับการปรับปรุงมูลคา
ยุติธรรมและคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นกอนวันทีเ่ปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในกรณีที่กิจการไมใชมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่30 เร่ืองผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในการปรับยอนหลังการปรับปรุงมูลคา
ยุติธรรมและคาความนิยม กิจการตองถือวารายการที่เกิดขึ้นเปนสนิทรัพยหรือหนี้สินของกิจการมากกวา
เปนสินทรัพยหรือหนี้สินของผูถูกซื้อ ดังนัน้ คาความนิยมและการปรับปรุงมูลคายุติธรรมกลาวตอง
แสดงดวยสกลุเงินที่ใชในการดําเนินงาน หรือเปนรายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่
รายงานโดยใชอัตราแลกเปลีย่นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม 

 
1ข กิจการอาจใชมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 30 เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ โดยวิธปีรับยอนหลังการปรับปรุงมูลคายุตธิรรมและคาความนิยมที่เกิดจาก 
1ข.1 การรวมธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนวันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ  
1ข.2 การรวมธุรกิจทั้งหมดที่กิจการเลือกปรับงบการเงินยอนหลังโดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ ตามทีอ่นุญาตในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 1 
ขางตน 
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2 ในกรณีที่ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรก ไมไดใชมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ กับการรวมธุรกิจในอดตี จะสงผลกระทบดังตอไปนีกั้บ
การรวมธุรกจิดังกลาว:  
2.1 ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิครั้งแรกระหวางประเทศตองจดัประเภทรายการเชนเดียวกับ

ในงบการเงินของกิจการโดยใชหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ (ในฐานะการไดมาของผูซือ้
ตามกฎหมาย การซือ้ยอนกลบัโดยผูถูกซื้อ หรือการรวมสวนไดเสีย)  

2.2 ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางครั้งแรกตองรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ
ทั้งหมดที่ไดมาหรือถือครองในการรวมกิจการในอดีต ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ นอกจาก 
2.2.1 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางรายการที่ตองตัดรายการบัญชีภายใตหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม (ดูยอหนาที่ 27)  
2.2.2 สินทรัพย รวมถึงคาความนิยมและหนี้สินทีไ่มไดบนัทึกรับรูในงบแสดงฐานะการเงินรวมของผู

ถือสิทธิภายใตหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ซึ่งไมไดกําหนดใหรับรูในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผูโอนสิทธภิายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (ดู
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 2.6 - 2.10 

ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิครั้งแรกตองรับรูผลการเปลี่ยนแปลงโดยปรบัปรุงกําไรสะสม 
(หรือสวนของเจาของประเภทอื่นตามความเหมาะสม) ในกรณีทีผ่ลการเปลี่ยนแปลงจากการรับรู
สินทรัพยไมมตีัวตนไมไดพิจารณาใหรวมอยูภายในคาความนิยม (ดภูาคผนวก ข ยอหนาที่ 2.7.1 

 
2.3 ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศครั้งแรกตองไมรวมรายการตางๆท่ีไดรับรู

ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดิมในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก ซึ่งไมไดกําหนดใหรับรูเปนสนิทรัพย
หรือหนี้สินภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวางประเทศครั้งแรกตองบันทกึผลการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี ้
2.3.1 ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจจัดประเภทรายการ

เก่ียวกับการรวมธุรกิจในอดตีตามการถือครองสิทธิ และไดรับรูเปนสนิทรัพยไมมีตวัตนและ
ไมไดรับรูเปนสินทรัพยภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่51 เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการ
ตองจัดประเภทรายการดังกลาวใหม (และภาษีรอตดับญัชีและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการ
ควบคุมที่เก่ียวของ (ถามี)) เปนสวนหนึ่งของคาความนยิม (ในกรณีทีไ่มหักคาความนิยม
โดยตรงจากสวนของเจาของภายใหหลักการบัญชีที่รับรองที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ดู
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 2.7.1 และ 2.9 
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2.3.2 ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองรับรูผลการ
เปลี่ยนแปลงอื่นทั้งหมดในกําไรสะสม 1 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศกาํหนดใหการวดัมูลคาสินทรัพยและหนี้สินบาง
รายการตามหลักเกณฑทีไ่มใชราคาทนุเดิม เชน มลูคายุตธิรรมในภายหลัง ผูปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองวดัมูลคาสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวบนหลักเกณฑ
นั้นในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ แมวา สินทรัพยและหนี้สินไดมาหรือรับมาในการรวมธุรกิจในอดตี กิจการตองรับรู
ผลการเปลี่ยนแปลงมูลคาตามบญัชีโดยปรับปรุงกําไรสะสม (หรือสวนของเจาของประเภทอืน่ตาม
ความเหมาะสม) แทนคาความนิยม 

2.5 ในทันทีหลังจากการรวมธรุกจิ มูลคาตามบญัชีของสนิทรพัยที่ไดมาหรอืหนี้สินที่ถือครองในการรวม
ธุรกิจดังกลาวภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดิมจะถือเปนตนทนุของสินทรัพยหรือหนีสิ้น
นั้นภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ณ วันทีด่ังกลาว ในกรณีทีม่าตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศกาํหนดใหการวดัมูลคาของสนิทรัพยและหนี้สินดงักลาวโดยใช
หลักเกณฑราคาทุน ณ วนัทีห่ลังจากนัน้ จาํนวนเงินที่ถือเปนตนทุนจะเปนเกณฑสําหรับการคดิคาเส่ือม
ราคาหรือการตดัจาํหนายโดยใชหลักเกณฑราคาทุน นบัจากวันที่รวมธรุกิจ 

2.6 ในกรณีที่สินทรัพยที่ไดมาหรือหนี้สินที่รับมาในการรวมธุรกิจในอดตี ซึ่งไมไดมกีารรับรูภายใต
หลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ สินทรัพยหรือหนี้สินดังกลาวไมไดถือวามีตนทุนเปนศนูยใน
การเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงนิที่กิจการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวาง
ประเทศ ผูซื้อตองรับรูและวัดมูลคาสินทรพัยหรือหนี้สินดังกลาวในงบแสดงฐานะการเงินรวมของ
กิจการบนหลักเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศกาํหนดในงบแสดงฐานะ
การเงนิของผูถูกซื้อ ซึ่งสามารถอธบิายดวยตวัอยางดังนี้ ในกรณีที่ผูซื้อไมไดบนัทึกสัญญาเชาทาง
การเงนิทีไ่ดมาในการรวมกจิการในอดตีภายใตหลักการบญัชีที่รับรองทัว่ไปที่ใชอยูเดมิ ผูซือ้ตอง
บันทกึสัญญาเชาดังกลาวในงบการเงนิรวม ตามที่มาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง สัญญาเชา กําหนดใหผูถูกซื้อปฏิบัตใินงบแสดงฐานะการเงนิที่กิจการจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ในทาํนองเดียวกัน ในกรณีที่ผูซื้อไมไดรับรูหนี้สินที่อาจเกดิขึ้นทีม่ี
อยูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปทีใ่ชอยูเดิม ณ วนัที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหวางประเทศ ผูซือ้ตองรับรูหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้นัน้ ณ วันทีด่ังกลาวในกรณีที่มาตรฐานการ
บัญช ีฉบบัที่ 53 เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกดิขึ้นไมมีขอหาม
เก่ียวกับการรับรูดังกลาวในงบการเงนิของผูถูกซื้อ ในทางตรงขาม ในกรณีที่สินทรัพยหรือหนี้สินได
พิจารณาใหรวมอยูในคาความนิยมภายใตหลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ แตไมไดรับรูแยก

                                                 
1 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึงการจัดประเภทรายการใหมจากสินทรัพยไมมีตัวตนหรือการจัดประเภทเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนในกรณทีี่คาความนิยมไมไดมีการรบัรูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม ถา
สถานการณดงักลาวเกิดขึ้นภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม กิจการตอง (a) หักคาความนิยม
โดยตรงจากสวนของเจาของ หรือ (b) ไมปฏิบัติกับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ 
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ตางหากภายใตมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ สินทรัพยหรือ
หนี้สินใหคงอยูในคาความนยิม ในกรณีทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไมได
กําหนดรับรูในงบการเงนิของผูถูกซื้อ 

2.7 มูลคาตามบญัชีของคาความนิยมในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการจดัทําข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศจะเปนยอดคงเหลือภายใตหลักการบญัชีที่รับรอง
ทั่วไปที่ใชอยูเดิม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ภายหลัง
จากการปรบัปรุง 2 ประการดังตอไปนี้: 
2.7.1 ในกรณีที่กําหนดในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 2.3.1 ขางตน ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองเพ่ิมมูลคาตามบญัชีของคาความนิยม เมื่อกิจการจัด
ประเภทรายการใหม โดยกจิการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตหลักการบัญชทีี่รับรอง
ทั่วไปที่ใชอยูเดิม ในทํานองเดียวกัน ในกรณีที่ภาคผนวก ข ยอหนาที ่2.6 กําหนดใหผูปรับ
ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรกรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนทีน่ํามาพจิารณารวมอยู
ในคาความนิยมที่รับรูภายใตหลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดมิ ผูปรับใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองลดมูลคาตามบญัชีของคาความนิยม (และ
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอตัดบญัชีรอตัดบัญชีและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคมุ ในกรณี
ที่สามารถใชได) 

2.7.2 ยอหนานีไ้มใช 
2.7.3 โดยไมคํานึงวามีขอบงช้ีวาคาความนิยมอาจดอยคาหรือไม ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองใชมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 36 ในการ
ทดสอบคาความนิยมเกี่ยวกับการดอยคา ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ และในการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรสะสม (หรือตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 
ในสวนเกินจากการตีราคา) การทดสอบการดอยคาตองอยูข้ึนอยูกับสถานการณ ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

 
2.8 ไมมีการปรับปรุงอ่ืนที่ตองดาํเนินการกับมลูคาตามบญัชีของคาความนิยม ณ วนัที่เปลีย่นแปลงมาใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ตัวอยางเชน ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิครั้งแรกตองไมปรับมูลคาตามบญัชีของคาความนิยมยอนหลัง 
2.8.1 เพ่ือไมรวมถึงการวิจัยและพัฒนาระหวางดาํเนินการที่ไดมาในการรวมธุรกิจดังกลาว (ในกรณี

ที่ไมไดกําหนดใหมีการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่
38 ในงบแสดงฐานะการเงินของผูถูกซื้อ) 

2.8.2 เพ่ือปรับปรุงการตัดจําหนางคาความนิยมของงวดกอน 
2.8.3 เพ่ือกลับรายการปรับปรุงคาความนิยมที่มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 43 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ืองการรวมธุรกิจไมอนุญาต แตไดจดัทําภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม 
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เพราะวาการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินระหวางวันที่รวมธุรกิจกับวนัที่เปลี่ยนแปลงมาใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

2.9 ในกรณีที่ผูปรบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกหักคาความนิยมจาก
สวนของเจาของภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม: 
2.9.1 กิจการตองไมรับรูคาความนยิมดังกลาวในการเริ่มตนของงบแสดงฐานะการเงนิที่กิจการจดัทาํ

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้ กิจการตองไมตัดคาความ
นิยมดังกลาวเปนกําไรหรือขาดทนุในกรณทีี่กิจการยกเลิกการลงทุนในบริษัทยอยหรือในกรณี
ที่เงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดการดอยคา 

2.9.2 ผลการปรับปรุงจากผลลัพธของรายการที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังและสงผลตอการพจิารณาซื้อ
ตองรับรูในกาํไรสะสม 

2.10 ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิมของกิจการ ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศครั้งแรกอาจไมมีการรวมบริษัทยอยที่ไดมาในการรวมธุรกิจในอดตี 
(ตัวอยางเชน เนื่องจากบริษทัใหญไมไดถือวากิจการดังกลาวเปนบรษิทัยอยภายใตหลักการบัญชทีี่
รับรองทั่วไปที่ใชอยูเดิม หรือไมไดจดัทํา 
งบการเงินรวม) ผูปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศครั้งแรกตองปรับปรุง
มูลคาตามบญัชีของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเปนจํานวนเงินตามที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศกําหนดในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทยอย จํานวนเงินที่ถือเปน
ตนทุนของคาความนิยมเทากับสวนตาง ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ระหวาง:  
2.10.1 สวนไดเสียของบริษัทใหญในมูลคาตามบญัชีที่ปรับปรุงแลวดังกลาว  
2.10.2 ตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ 

2.11 การวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมและภาษีเงินไดรอตดับัญชใีหปฏิบัตติาม
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินอื่น ดังนั้น การปรบัปรุงขางตนเพื่อรับรูสินทรัพยและหนี้สินจะ
กระทบสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมและภาษีเงินไดรอตดับญัชี 

 
3 ขอยกเวนสําหรับการรวมธุรกิจในอดีตยังใชกับเงินลงทุนในบรษิัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคาที่

ไดมาในอดตี นอกจากนี ้วนัที่กิจการเลือกในภาคผนวก ข ยอหนาที ่1 สามารถใชกับการไดมาดังกลาว 
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ภาคผนวก ค 
การแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

การแกไขตางๆ ในภาคผนวกนี้เร่ิมมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินประจําปที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2547 ในกรณีที่กิจการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับนี้ในงวดเวลากอนวันที่ดังกลาว 
การแกไขนี้จะเริ่มมีผลบังคับใชสําหรับงวดเวลากอนวนัที่ดังกลาว 
****** 
การแกไขที่รวมอยูในภาคผนวกนี้เมื่อมาตรฐานฉบบันีไ้ดออกในป 2546 ไดรวมอยูในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวของซึ่งไดเผยแพรในหนังสือนี้ 
การอนุมัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 1 โดยคณะกรรมการ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่1 การปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรกไดรับอนุมัติสําหรับการออกเผยแพรโดยสมาชิกของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 14 ทาน 
การอนุมัติการแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 1 และฉบับที ่
6 โดยคณะกรรมการ 
การแกไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที่ 1 การปรับใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศเปนครั้งแรก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบบัที ่6 การสํารวจ
และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ไดรับอนุมตัิสําหรับการออกเผยแพรโดยสมาชิกของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 14 ทาน 
 


