เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี จานวน ๖ ฉบับ
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๖ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) แนวปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี ส าหรั บการบั นทึ กบั ญชี สิ ทธิ การเช่ า ตาม ๓.๓ ในข้ อ ๓
ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
(๒) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสาหรับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
(๓) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชี
เมื่อมีการตีราคาใหม่
(๔) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
สาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
(๕) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)
(๖) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๗๓/๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการวัดมูลค่า
และรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วรวิทย์ เจนธนากุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี
นั้นตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะใชบังคับได
สภาวิช าชีพบัญชี โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีใ นการประชุม ครั้งที่ ๑๑ (๑/๒๕๕๒) เมื่อวัน ที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๒ (๒/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศ
ดังนี้
๑. ใหยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี รวม ๒ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ แมบทการบัญชี
๑.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
๒. ใหใชมาตรฐานการบัญชีตามบัญชีแนบทายประกาศนี้แทน
๒.๑ แมบทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๐)
๒.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
๓. ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับใหม ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ รวม ๔ ฉบับ ดังนี้
๓.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
๓.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง การบัญชีสําหรับเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๓ แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
๓.๔ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
คําแถลงการณ
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดแมบทการบัญชีฉบับนี้ขึ้น
จากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ เรื่อง แมบทการบัญชี (Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements (revised 2006))
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) ฉบับนี้ ใชแทนแมบทการบัญชีฉบับเดิม (กุมภาพันธ 2542)
โดยเปนการปรับปรุงถอยคําใหม ทั้งนี้ หลักการและเนื้อหาไมแตกตางจากฉบับเดิม
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สารบัญ
ยอหนาที่

คํานํา
ความนํา
วัตถุประสงคและสถานภาพ
ขอบเขต
ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล
วัตถุประสงคของงบการเงิน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน
ขอสมมติ
เกณฑคงคาง
การดําเนินงานตอเนื่อง
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ความเขาใจได
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ความมีสาระสําคัญ
ความเชื่อถือได
การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ
ความเปนกลาง
ความระมัดระวัง
ความครบถวน
การเปรียบเทียบกันได
ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได
ความทันตอเวลา
ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน
ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
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1-11
1-4
5-8
9-11
12-21
15-21
21
22-23
22
23
24-46
25
26-30
29-30
31-38
33-34
35
36
37
38
39-42
43-45
43
44
45
46

องคประกอบของงบการเงิน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของเจาของ
ผลการดําเนินงาน
รายได
คาใชจาย
การปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน
การรับรูองคประกอบของงบการเงิน
ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา
การรับรูสินทรัพย
การรับรูหนี้สิน
การรับรูรายได
การรับรูคาใชจาย
การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน
แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรื่องทุน
แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร

ลงราชกิจจา 14-05-52

3

47-81
49-52
53-59
60-64
65-68
69-73
74-77
78-80
81
82-98
85
86-88
89-90
91
92-93
94-98
99- 101
102-110
102-103
104-110

คํานํา
งบการเงินที่กิจการตางๆ ในประเทศจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก
อาจมีความแตกตางจากงบการเงินของประเทศอื่นเนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
กฎหมายที่แตกตางกัน แมวางบการเงินในแตละประเทศเหลานั้นอาจมีสวนคลายคลึงกันอยูบาง แตก็ยังคง
มีความแตกตางซึ่งอาจเปนผลมาจากความหลากหลายของสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
อีกทั้ง แตละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานในประเทศของตนเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงบ
การเงินที่แตกตางกัน
ความแตกตางของสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการใหคํานิยามขององคประกอบในงบการเงินมี
ความหลากหลาย ตัวอยางเชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย นอกจากนี้ ยังทําให
เกิดความแตกตางของเกณฑการรับรูและวิธีการวัดคารายการตางๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ขอบเขตของงบการเงิน และการเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกดวย
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดพยายามลดความแตกตางนี้ โดยการทําใหขอกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี และวิธีการที่ใชเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
ซึ่งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อวา วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหงบการเงินเปนไปในทางเดียวกัน
คือการมุงไปที่การจัดทํางบการเงินซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชีเชื่ อวา งบการเงิน ที่ จัด ทํา ขึ้น เพื่ อวัต ถุ ประสงค นี้ จ ะ
สามารถตอบสนองความตองการโดยทั่วไปของผูใชงบการเงินสวนใหญ เนื่องจากผูใชงบการเงินเกือบ
ทั้งหมดตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อขอใดขอหนึ่งตามตัวอยางตอไปนี้
1. ตัดสินใจ ซื้อ ถือไว หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน
2. ประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร
3. ประเมินความสามารถของกิจการในการจายและใหผลประโยชนอื่นแกพนักงานของกิจการ
4. ประเมินความปลอดภัยในการใหกูยืมแกกิจการ
5. กําหนดนโยบายทางภาษี
6. กําหนดการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
7. จัดเตรียมรายไดประชาชาติหรือใชเปนขอมูลทางสถิติ
8. กํากับดูแลกิจกรรมของกิจการ
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา รัฐบาลอาจมีขอกําหนดที่
แตกตางหรือเพิ่ มเติมสํ า หรับ วั ต ถุ ประสงคเฉพาะ ซึ่งขอกํา หนดเหลา นี้ ไ มควรกระทบตองบการเงิ น ที่
เผยแพรเพื่อประโยชนของผูใชงบการเงินอื่นนอกจากวารัฐบาลจะมีความตองการเชนเดียวกับผูใชงบ
การเงินอื่น
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โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามรูปแบบทางบัญชี โดยอาศัยราคาทุนในอดีตและแนวคิดการ
รักษาระดับทุนทางการเงิน แมวาแบบจําลองทางการบัญชี และแนวคิดอื่นอาจมีความเหมาะสมมากกวาใน
การตอบสนองวัตถุประสงคในการใหขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แตปจจุบันยังไม
มี ค วามคิ ด เห็ น ของคนส ว นใหญ ว า ให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด นี้ แม บ ทการบั ญ ชี นี้ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองรูปแบบทางบัญชีและแนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุนตาง ๆ เหลานั้น
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บทนํา
วัตถุประสงคและสถานภาพ
1. แมบทการบัญชีนี้กําหนดขึ้นเพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแกผูใช
งบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก โดยแมบทการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.1 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปจจุบัน
1.2 เปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุงขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการนําเสนองบการเงินใหสอดคลอง
กันโดยใหหลักเกณฑเพื่อใชในการลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชีที่เคยอนุญาตใหใช
1.3 เปนแนวทางใหองคกรที่จัดทํามาตรฐานการบัญชีแตละประเทศสามารถพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีเองได
1.4 เปนแนวทางสําหรับผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติรวมทั้งเปน
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับเรื่องที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีรองรับ
1.5 เปนแนวทางสําหรับผูสอบบัญชีในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีหรือไม
1.6 ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี
1.7 ใหผูสนใจไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี
2. แมบทการบัญชีนี้ไมใชมาตรฐานการบัญชี และมิไดมีไวเพื่อกําหนดมาตรฐานในการวัดมูลคาหรือใน
การเปดเผยขอมูลสําหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แมบทการบัญชีจึงไมสามารถใชหักลาง
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชเฉพาะเรื่องได
3. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักวา ในบางกรณี แมบทการบัญชีอาจมีขอขัดแยงกับ
มาตรฐานการบัญชีที่มีอยู ในกรณีดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช อยางไรก็
ตาม คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันตามกรอบของแมบทการบัญชี เพื่อใหขอขัดแยงดังกลาวคอยๆ
หมดไปในอนาคต
4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงแมบทการบัญชีนี้เปนระยะๆ ตามประสบการณที่

ไดรับจากการนําแมบทการบัญชีไปใช
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ขอบเขต
5. แมบทการบัญชีครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
5.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน
5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพที่กําหนดวาขอมูลในงบการเงินมีประโยชน
5.3 คํานิยาม การรับรู และการวัดมูลคาขององคประกอบที่ประกอบขึ้นเปนงบการเงิน
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
6. แมบทการบัญชีนี้เกี่ยวของกับงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป

(ตอไปนี้เรียกวา “งบการเงิน”) งบการเงินดังกลาวจัดทําและนําเสนออยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อ
สนองความตองการขอมูลรวมของผูใชงบการเงินหลายกลุม แมวาผูใชงบการเงินบางกลุมอาจมีสิทธิ
เรียกรองหรือมีอํานาจในการไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน แตผูใชงบการเงิน
สวนใหญยังจําเปนตองใชงบการเงินเปนแหลงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ผูจัดทํางบการเงินจึงตอง
ตระหนักถึงความตองการของผูใชงบการเงินสวนใหญในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แมบทการ
บัญชีนี้ไมครอบคลุมถึงรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน หนังสือชี้ชวนและรายงานที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีอาจนํามาประยุกตใชในการจัดทํารายงานการเงินที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะไดหากขอกําหนดเอื้ออํานวย
7. งบการเงินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย งบดุล

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ซึ่งอาจจัดทําและนําเสนอไดหลายแบบ เชน
งบกระแสเงินสด หรืองบกระแสเงินทุน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่น และคําอธิบาย
ที่ ทํา ใหง บการเงิน นั้ น สมบู รณขึ้ น นอกจากนี้ งบการเงิน อาจรวมรายละเอีย ดประกอบและข อมู ล
เพิ่มเติมที่อางถึง หรือที่ไดมาจากงบการเงิน ซึ่งผูใชงบการเงินคาดวาจะไดรับ เพื่อใชพิจารณาพรอม
กับงบการเงินนั้น ตัวอยางรายละเอียดประกอบหรือขอมูลเพิ่มเติมดังกลาวไดแก ขอมูลทางการเงิน
จํ า แนกตามส ว นงานทางอุ ต สาหกรรมหรื อ ทางภู มิ ศ าสตร และการเป ด เผยผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับราคา อยางไรก็ตาม งบการเงินไมรวมถึงรายงานของผูบริหาร สารจากประธาน
บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และรายการอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจปรากฏใน
รายงานประจําปหรือรายงานการเงิน
8. แมบทการบัญชีนี้ใหนํามาประยุกตใชกับงบการเงินของกิจการที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
และธุ ร กิ จ อื่ น ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน กิ จ การเหล า นี้ ห มายถึ ง กิ จ การที่ เ สนองบการเงิ น โดยที่
งบการเงินดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลหลักที่ผูใชงบการเงินใชหาขอมูลเกี่ยวกับกิจการ

ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล
9. ผูใชงบการเงินประกอบดวยผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบันและผูที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต)

ลูกจาง
ผูใหกู ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่น ลูกคา รัฐบาล หนวยงานราชการ และสาธารณชน ผูใช
งบการเงินเหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ
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9.1 ผูลงทุน ซึ่งเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาของผูลงทุน ตองการทราบถึงความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ ขาย หรือ
ถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่จะชวย
ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย
9.2 ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทํากําไร
ของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถประเมินความสามารถของกิจการ
ในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน
9.3 ผูใหกูตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับชําระ
เมื่อครบกําหนด
9.4 ผูขายสินคาและเจาหนี้อื่นตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจวาหนี้สินจะไดรับชําระเมื่อครบ
กําหนด เจาหนี้การคาอาจใหความสนใจขอมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกวาผูใหกู นอกจากวา
การดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการซึ่งเปนลูกคารายใหญ
9.5 ลูกคาตองการขอมูลเกี่ยวกับความตอเนื่องของการดําเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มี
ความสัมพันธอันยาวนานหรือตองพึ่งพากิจการนั้น
9.6 รัฐบาลและหนวยงานราชการตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการในการจัดสรร
ทรัพยากรและกิจกรรมตางๆ ของกิจการ หนวยงานเหลานี้ตองการขอมูลเพื่อการกํากับดูแล
กิ จ กรรม การพิ จ ารณากํ า หนดนโยบายทางภาษี แ ละเพื่ อ ใช เ ป น ฐานในการคํ า นวณรายได
ประชาชาติและจัดทําสถิติในดานตางๆ
9.7 ขอมูลกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในหลาย ๆ ทาง ตัวอยางเชน กิจการอาจมี
สวนชวยอยางมากตอเศรษฐกิจทองถิ่นในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการจางงานและการรับซื้อสินคา
จากผูผลิตในทองถิ่น งบการเงินจะชวยสาธารณชนในการใหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมความสําเร็จ
และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ
10. แมวางบการเงินไมอาจตอบสนองความตองการขอมูลของผูใชงบการเงินไดทุกกลุม แตผูใชงบการเงิน

ทุกกลุมก็มีความตองการขอมูลบางสวนที่มีลักษณะรวมกัน ตามปกติ ขอมูลใดในงบการเงินที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูลงทุนสวนใหญ ซึ่งเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการ ขอมูล
เหลานั้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินกลุมอื่นไดเชนกัน
11. ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการ ฝายบริหารใหความ

สนใจตอขอมูลที่แสดงไวในงบการเงิน ทั้ง ๆ ที่ฝายบริหารสามารถเขาถึงขอมูลเพิ่มเติมทางดานการ
จั ด การและการเงิ น ซึ่ ง ช ว ยในการวางแผนการตั ด สิ น ใจ และช ว ยในด า นการควบคุ ม ตามหน า ที่
ผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของขอมูลเพิ่มเติมตามที่ตองการได ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอบเขตของแมบทการบัญชี ถึงกระนั้นก็ตาม งบการเงินที่เผยแพรไดจัดทําขึ้นจากขอมูลที่ผูบริหารใช
เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
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วัตถุประสงคของงบการเงิน
12. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินหลายกลุมในการนําไปใช
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
13. งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามวัตถุประสงคขางตนสามารถตอบสนองความตองการรวมของผูใชงบการเงิน

สวนใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงินตองการในการตัดสินใจ
เชิ ง เศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากข อ มู ล ส ว นใหญ ที่ แ สดงในงบการเงิ น แสดงถึ ง ผลกระทบทางการเงิ น จาก
เหตุการณในอดีต และงบการเงินอาจไมแสดงขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน
14. งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหาร

ทรัพยากรของกิจการ ผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของ
ฝายบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจ
ขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป หรือการตัดสินใจแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนผูบริหาร

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
15. ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินตองประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงจังหวะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสดนั้น
ความสามารถในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดนี้เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสามารถ
ของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจางและผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจายคืนเงินกู และการ
แบงป น สวนทุน ให กับ เจา ของเป น ต น ผู ใ ชง บการเงิ น จะประเมิน ความสามารถของกิจ การในการ
กอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดดีขึ้นหากผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มุงเนนถึงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
16. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความสามารถในการ

ชําระหนี้ และความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป มีผลกระทบตอฐานะ
การเงินของกิจการ ขอมูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจและความสามารถในอดีต ของกิจการในการใช
ทรัพยากรดังกลาวเปนประโยชนตอการคาดคะเนความสามารถของกิจการที่จะกอใหเกิดเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ขอมูลโครงสรางทางการเงินเปนประโยชนตอการคาดคะเนความ
ตองการเงินกูและความสําเร็จในการจัดหาเงินของกิจการ รวมทั้งความสามารถของกิจการในการ
แบงปนกําไรและกระแสเงินสดในอนาคตใหกับผูมีสวนไดเสีย ขอมูลสภาพคลองและความสามารถใน
การชําระหนี้เปนประโยชนตอการประเมินความสามารถของกิจการในการชําระภาระผูกพันทางการเงิน
เมื่อครบกําหนด สภาพคลองในที่นี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือสามารถจัดหาไดในอนาคต
อันใกลสุทธิจากภาระผูกพัน และความสามารถในการชําระหนี้ หมายถึง เงินสดที่กิจการมีอยูหรือ
สามารถจัดหาไดในชวงเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อชําระภาระผูกพันทางการเงินที่จะครบกําหนดในอนาคต
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17.ขอมูลผลการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไร ของกิจการเปนสิ่งจําเปน และมี

ความสําคัญตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อยูใน
ความควบคุมของกิจการ ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการคาดคะเนความสามารถ
ของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรที่มีอยู และในการพิจารณาประสิทธิผลของ
กิจการในการใชทรัพยากรเพิ่มเติม
18.ขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเปนประโยชนตอการประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน

กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงินในรอบระยะเวลาที่เสนอรายงาน ขอมูลดังกลาวเปน
ประโยชน ตอผู ใชงบการเงิ นในการประเมินความสามารถของกิ จการในการกอ ใหเกิด เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ตลอดจนความจําเปนในการใชกระแสเงินสดนั้น ในการจัดทํางบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน คําวาเงินทุนอาจมีคํานิยามหลายความหมาย เชน ทรัพยากรทางการเงิน
ทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยที่มีสภาพคลองหรือเงินสด แมบทการบัญชีนี้มิไดมุงหมายที่จะ
กําหนดคํานิยามของคําวาเงินทุน
19. โดยทั่วไป ขอมูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะที่ขอมูลผลการดําเนินงานจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุน สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยกตางหาก
20. องคประกอบของงบการเงินมีความสัมพันธกันเนื่องจากองคประกอบเหลานั้นสะทอนใหเห็นลักษณะที่

แตกตางของรายการหรือเหตุการณทางบัญชีตางๆ ที่เหมือนกันแมวางบการเงินแตละงบจะใหขอมูลที่
มีลักษณะแตกตางกัน แตไมมีงบการเงินใดที่ตอบสนองวัตถุประสงคใดเพียงวัตถุประสงคเดียว หรือ
ใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอความตองการเฉพาะของผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนไม
อาจสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการไดครบถวนหากผูใชงบการเงินมิไดพิจารณางบกําไร
ขาดทุนรวมกับงบดุลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

หมายเหตุและรายละเอียดประกอบประกอบงบการเงิน
21. งบการเงิ น หมายรวมถึ ง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รายละเอี ย ดประกอบและข อ มู ล อื่ น

ตัวอยางเชน งบการเงินอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวของกับรายการในงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ซึ่งจําเปนตอผูใชงบการเงิน งบการเงินดังกลาวอาจรวมถึงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และ
ความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือภาระผูกพันที่ไมไดแสดงไว
ในงบดุล (เชน ปริมาณสํารองแร)
ขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงานทางภูมิศาสตรและทาง
อุตสาหกรรม และผลกระทบตอกิจการจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา
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ขอสมมติ
เกณฑคงคาง
22. งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑคงคางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใตเกณฑคงคาง
รายการและเหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี จ ะรั บ รู เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น มิ ใ ช เ มื่ อ มี ก ารรั บ หรื อ จ า ยเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเทาเงินสด โดยรายการตางๆ จะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวของ งบการเงินที่
จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคางนอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับรายการคาในอดีตที่เกี่ยวของ
กับการรับและจายเงินสดแลว ยังใหขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต
และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสดในอนาคตดวย ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให
ขอมูลรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ซึ่งเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ

การดําเนินงานตอเนื่อง
23. โดยทั่วไป งบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปใน
อนาคต ดังนั้น จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการ
ดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบการเงินตองจัดทําขึ้น
โดยใชเกณฑอื่นและตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
24. ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน

ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมีสี่ประการ ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได

ความเขาใจได
25. ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลดังกลาว ซึ่งมีขอสมมติวาผูใช

งบการเงินมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจ
ตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม ขอมูลแมวาจะมีความซับซอนแตถาเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตองไมละเวนที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่วาขอมูลดังกลาวยากเกินกวา
ที่ผูใชงบการเงินบางสวนจะเขาใจได

ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
26. ขอมูลที่มีประโยชนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ขอมูลจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของผูใชงบการเงินได
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27.บทบาทของข อ มู ล ที่ ช ว ยในการคาดคะเนและยื น ยั น ความถู ก ต อ งของการคาดคะเนที่ ผ า นมามี

ความสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและโครงสรางของสินทรัพยที่กิจการมีอยูใน
ปจจุบัน มีประโยชนตอผูใชงบการเงิน เมื่อผูใชงบการเงินพยายามคาดคะเนถึงความสามารถของ
กิจการในการไดรับประโยชนจากโอกาสใหมๆ และความสามารถในการแกไขสถานการณ ขอมูล
เดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกตองของการคาดคะเนในอดีตที่เกี่ยวกับโครงสรางของกิจการ
ที่คาดวาจะเปนและผลของการดําเนินงานตามที่วางแผนไว
28. ขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกิจการมักใชเปนเกณฑในการคาดคะเนฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูใชงบการเงินสนใจ เชน การจายเงินปนผล
การจายคาจาง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย และความสามารถของกิจการในการชําระภาระ
ผูกพันเมื่อครบกําหนด อยางไรก็ตาม ขอมูลจะมีประโยชนตอการคาดคะเนไดโดยไมจําเปนตองจัดทํา
ในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นไดดวยลักษณะการแสดงขอมูลใน
งบการเงินของรายการและเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนจะมี
ประโยชนในการคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีลักษณะไมเปนปกติ รายการ
ผิดปกติ และรายการที่ไมเกิดขึ้นบอยของรายไดและคาใชจายไดแสดงแยกตางหากจากกัน

ความมีสาระสําคัญ
29. ความเกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของข อ มู ล ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะและความมี ส าระสํ า คั ญ ของข อ มู ล นั้ น

ในบางกรณี ลักษณะของขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอตอการพิจารณาวาขอมูลมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจหรือไม ตัวอยางเชน การรายงานสวนงานใหมอาจสงผลกระทบตอการประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสของกิจการ แมวาผลการดําเนินงานของสวนงานในงวดนั้นจะไมมีสาระสําคัญ ในบาง
กรณี ทั้ ง ลั ก ษณะและความมี ส าระสํ า คั ญ ของข อ มู ล มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การพิ จ ารณาว า ข อ มู ล มี ค วาม
เกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจหรื อไม ตั ว อย า งเชน มูล ค า ของสิ น คา คงเหลื อ ที่แ ยกตามประเภทหลั ก
ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น หากมูลคาของสินคาคงเหลือไมมีสาระสําคัญ ขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือนั้น
ก็ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
30. ขอ มู ล จะถือ ว า มี ส าระสํ า คั ญ หากการไม แ สดงข อมู ล หรื อ การแสดงข อ มู ล ผิ ด พลาดมี ผ ลกระทบต อ

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน ความมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการหรือ
ขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนแตละกรณี ดังนั้น
ความมีสาระสําคัญจึงถือเปนขอพิจารณามากกวาจะเปนลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลตองมีหากขอมูล
นั้นจะถือวามีประโยชน

ความเชื่อถือได
31. ขอมูลที่เปนประโยชนตองเชื่อถือได ขอมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือไดหากปราศจากความ

ผิดพลาดที่มีสาระสําคัญและความลําเอียง ซึ่งทําใหผูใชงบการเงินขอมูลสามารถเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปน
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ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
แสดงได
32. ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตการบันทึกขอมูลดังกลาวอาจทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ

ผิด เนื่องจากขอมูลขาดความนาเชื่อ ตัวอยางเชน ประมาณการคาเสียหายจากการถูกฟองรองที่อยู
ระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเชื่อถือเนื่องจากจํานวนคาเสียหาย และผลการพิจารณาคดี
ยังไมเปนที่แนนอน ดังนั้น อาจเปนการไมเหมาะสมที่กิจการจะรับรูคาเสียหายดังกลาวในงบดุล
แตกิจการตองเปดเผยจํานวนคาเสียหายที่มีการเรียกรองและเหตุการณเกี่ยวกับการฟองรองดังกลาว

การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
33. ขอมู ลจะมี ความเชื่ อถือ ได เมื่ อรายการและเหตุ การณ ทางบัญ ชีไ ดถู กแสดงไวอย างเที่ ยงธรรมตาม

ที่ตองการใหแสดงหรือสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาแสดงได ตัวอยางเชน งบดุลตอง
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชีซึ่งกอใหเกิดสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของของกิจการเฉพาะสวนที่เขาเกณฑการรับรูรายการ ณ วันที่เสนอรายงาน เปนตน
34. ขอมูลทางการเงินสวนใหญอาจมีความเสี่ยงที่จะอาจไมเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่ตองการ

ใหแสดงอยูบาง โดยมิไดมีสาเหตุมาจากความลําเอียง แตเกิดจากความซับซอนในการระบุรายการและ
เหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี หรื อ เกิ ด จากการนํ า หลั ก การวั ด มู ลค า และเทคนิ ค ในการนํา เสนอรายการมา
ประยุกตใช ในบางกรณี การวัดมูลคาผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม
แนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมรับรูรายการนั้นในงบการเงิน ตัวอยางเชน กิจการมีคาความนิยมที่
เกิดขึ้นหลังจากไดดําเนินงานมาระยะหนึ่ง แตกิจการไมสามารถบันทึกคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได
เนื่องจากเปนการยากที่กิจการจะระบุหรือกําหนดมูลคาของคาความนิยมดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกิจการอาจรับรูบางรายการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการ
ผิดพลาดในการรับรูและการวัดคาของรายการนั้น

เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ
35. เพื่อใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี ขอมูลดังกลาวตองบันทึก

และแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจมิใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว
เนื้อหาของรายการและเหตุการณทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทําขึ้น
ตัวอยางเชน กิจการอาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายไปใหกับบุคคลนั้นแลว แตมีขอตกลงใหกิจการยังคงไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีดังกลาวการที่กิจการรายงานวาไดขายสินทรัพยจึงไมเปนตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น (แมวาในความเปนจริงมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น)
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ความเปนกลาง
36. ขอมู ลที่ แสดงอยู ในงบการเงิ นมี ค วามนา เชื่อ ถือเมื่ อมี ความเปน กลางหรื อปราศจากความลํ า เอีย ง

งบการเงินจะขาดความเปนกลางหากการเลือกขอมูลหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นมีผลทําให
ผูใชงบการเงินตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจเพื่อใหไดผลตามเจตนาของกิจการ

ความระมัดระวัง
37. โดยทั่วไป ผูจัดทํางบการเงินตองประสบกับความไมแนนอนอันหลีกเลี่ยงไมไดเกี่ยวกับเหตุการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ ตัวอยางเชน ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใหประโยชนของ
โรงงานและอุปกรณ และจํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการตอง
แสดงความไม แ น น อนดั ง กล า ว โดยการเป ด เผยถึ ง ลั ก ษณะและผลกระทบโดยการใช ห ลั ก ความ
ระมัดระวังในการจัดทํางบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้คือการใชดุลยพินิจที่จําเปนในการประมาณ
การภายใตค วามไม แ น นอนเพื่ อมิใ หสิน ทรัพยหรือรายไดแสดงจํา นวนสูงเกิน ไป และหนี้สิน หรือ
คาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม การใชหลักความระมัดระวังมิไดอนุญาตใหกิจการตั้ง
สํารองลับหรือตั้งคาเผื่อไวสูงเกินไปโดยเจตนาแสดงสินทรัพยหรือรายไดใหต่ําเกินไปหรือแสดงหนี้สิน
หรื อ ค า ใช จ า ยให สู ง เกิ น ไปเนื่ อ งจากจะทํ า ให ง บการเงิ น ขาดความเป น กลางซึ่ ง มี ผ ลต อ การความ
นาเชื่อถือ

ความครบถวน
38. ขอมูลในงบการเงินที่เชื่อถือไดตองครบถวน โดยคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูลและตนทุนใน

การจัดทํารายการ การละเวนไมแสดงบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลผิดพลาดหรือทําใหผูใช
งบการเงินเขาใจผิด ขอมูลดังกลาวจะขาดความนาเชื่อถือและมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจนอยลง

การเปรียบเทียบกันได
39. ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาตางกัน เพื่อคาดคะเน

ถึงแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ ผูใชงบการเงินยังตอง
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและ
เหตุการณทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงจําเปนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปนการปฏิบัติของกิจการแตละกิจการก็ตาม
40. การเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่สําคัญ กลาวคือ ผูใชงบการเงินจําเปนตองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กลา ว ผู ใ ชง บการเงิน ต อ งสามารถระบุ ค วามแตกต า งระหว า ง
นโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกันในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ตางกันของกิจการเดียวกัน และความแตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่ใชของกิจการแตละ
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กิจการได การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึงการเปดเผยนโยบายการบัญชีจะชวยใหงบ
การเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได
41. การที่ขอมูลจําเปนตองเปรียบเทียบกันไดมิไดหมายความวาขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกันตลอดไป

และไมใชขออางอันสมควรที่จะไมนํามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวามาถือปฏิบัติ กิจการตองไมใช
นโยบายการบัญชีตอไปสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชี หากนโยบายการบัญชีนั้นไมสามารถทํา
ใหขอมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได นอกจากนี้กิจการตอง
เลือกใชนโยบายบัญชีอื่นหากทําใหขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจและเชื่อถือไดมากขึ้น
42. เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน ดังนั้น งบการเงินตองแสดงขอมูลของรอบ
ระยะเวลาที่ผานมาดวย

ขอจํากัดของขอมูลทีม่ ีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได
ความทันตอเวลา
43. การรายงานขอมูลลาชาอาจทําใหขอมูลสูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ฝาย

บริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ความทันตอเวลากับ
ความเชื่อถือไดของรายงานนั้น กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานใหความทันตอเวลากอนที่จะทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งมีผลใหความเชื่อถือไดของขอมูลลดลง
ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบขอมูลในทุกลักษณะจึงจะเสนอรายงาน รายงานนั้น
อาจมีความเชื่อถือไดสูงแตไมมีประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจในชวงเวลานั้น ในการหา
ความสมดุลระหวางความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือไดของขอมูล กิจการจึงตองพิจารณา
ถึงความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก

ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุน
44. ความสมดุลระหวางประโยชนกับตนทุนถือเปนขอจํากัดที่ครอบคลุมทั่วไปในงบการเงินมากกวาจะถือ

เปนลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลตองมากกวาตนทุนในการจัดหาขอมูล
นั้ น การประเมิ น ประโยชน แ ละต น ทุ น จํ า เป น ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ เป น หลั ก โดยเฉพาะเมื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ
ประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหาขอมูลนั้น ขอมูลอาจใหประโยชนแก
บุคคลอื่นนอกเหนือจากผูที่กิจการนําเสนอขอมูลให ตัวอยางเชน การใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูใหกูอาจทํา
ใหตนทุนการกูยืมของกิจการลดลง ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดสูตรสําเร็จในการหาความสมดุล
ระหวางประโยชนกับ ต นทุน เพื่ อให นํ ามาปฏิบัติในแต ละกรณี อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตระหนักถึงขอจํากัดนี้ รวมทั้งผูจัดทําและผูใชงบการเงินตองตระหนักถึงขอจํากัดนี้
ดวยเชนกัน
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ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
45. ในทางปฏิบัติ การสรางความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ ถือเปนสิ่งจําเปน วัตถุประสงค

หลักคือการหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตาง ๆ เพื่อใหงบการเงินบรรลุวัตถุประสงค แต
ความสําคัญของลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกตางกันไปในแตละกรณี จึงจําเปนตองใชดุลยพินิจเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว

การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
46. งบการเงิ น ต อ งแสดงข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งตามควรเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แมวาแมบทการบัญชีนี้ไมเกี่ยวของโดยตรงกับแนวคิดในการ
แสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร แตการนําหลักการของลักษณะเชิงคุณภาพและมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถสงผลใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองและยุติธรรมได หรืออีกนัยหนึ่งงบ
การเงินนั้นใหขอมูลที่ถูกตองตามควรนั่นเอง

องคประกอบของงบการเงิน
47. งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชีตาม

ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดังกลาวเรียกวาองคประกอบของงบการเงิน องคประกอบ
ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินในงบดุล ไดแก สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
องคประกอบซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดและ
คาใชจาย โดยทั่วไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินสะทอนถึงองคประกอบในงบกําไรขาดทุน
และการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในงบดุล ดังนั้น แมบทการบัญชีจึงมิไดระบุองคประกอบของงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไวเปนการเฉพาะ
48. องคประกอบตางๆ ที่แสดงอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนตองจัดประเภทยอย ตัวอยางเชน สินทรัพย

และหนี้สินตองจัดประเภทยอยตามลักษณะหรือหนาที่ทางธุรกิจของกิจการเพื่อแสดงขอมูลในลักษณะ
ที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ฐานะการเงิน
49. องค ประกอบที่ เกี่ ยวข องโดยตรงกั บการวั ดฐานะการเงิ นคื อ สิ นทรั พย หนี้ สิ น และส วนของเจ าของ

คํานิยามขององคประกอบตางๆ กําหนดไวดังนี้
49.1 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของ
เหตุการณในอดีตซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต
49.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต โดยการ
ชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
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49.3 สวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้น
ออกแลว
50. คํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินขางตนกําหนดลักษณะที่สําคัญแตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการ

ในงบดุล ดังนั้น คํานิยามดังกลาวจึงรวมรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดรับรูในงบดุล เนื่องจากไม
เขาเกณฑการรับรูรายการดังที่กลาวไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคาดคะเนการ
ไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตองมีความแนนอนเพียงพอที่จะผานเกณฑความ
นาจะเปนตามยอหนาที่ 83 กอนที่จะรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือหนี้สินในงบดุลได
51. ในการพิจารณาวารายการใดเปนสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของตามคํานิยามหรือไม กิจการตอง

ใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว
ตัวอยางเชน ในกรณีสัญญาเชาการเงิน เนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจคือผูเชาไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชา โดยที่อายุการเชาครอบคลุมอายุการใชงานสวนใหญของสินทรัพย
นั้น ในขณะเดี ย วกั น ผู เ ช า มี ภ าระผู ก พั น ที่ ต อ งชํ า ระเงิ น เป น จํ า นวนใกลเ คี ย งกั บ มูล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย บ วกค า ใช จ า ยทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ดัง นั้ น การทํ า สั ญ ญาเช า การเงิ น ก อ ใหเ กิ ด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินตามคํานิยาม ผูเชาจึงตองรับรูรายการดังกลาวในงบดุล
52. งบดุลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบันอาจรวมรายการที่ไมเปนไปตามคํานิยามของ

สินทรัพย หรือหนี้สิน และไมควรถูกแสดงเปนสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยูในปจจุบัน และพัฒนามาตรฐานการบัญชีที่จะใช
ในอนาคตใหสอดคลองกับคํานิยามตามยอหนาที่ 49

สินทรัพย
53. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิด

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม ศักยภาพดังกลาวอาจอยู
ในรู ป ของการเพิ่ ม ประโยชน ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน หรื อ อาจอยู ใ นรู ป ของ
ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หรือความสามารถในการลด
กระแสเงินสดจาย เชน กระบวนการผลิตใหมที่ชวยลดตนทุนการผลิต
54. โดยทั่วไป กิจการใชสินทรัพยเพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือความ
จําเปนของลูกคา เมื่อสินคาหรือบริการนั้นตอบสนองความตองการหรือความจําเปนของลูกคาได
ลูกคา จึงพรอมที่จ ะจ ายเงิ น ใหกิจการเพื่อซื้อสินค าหรื อบริการซึ่ งทําให กิจการได รับกระแสเงินสด
ที่จะเปนประโยชนในการจัดหาทรัพยากรอื่น
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55. กิจการอาจไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน

55.1 กิจการอาจใชสินทรัพยหรือนําสินทรัพยมาใชรวมกับสินทรัพยอื่นเพื่อผลิตสินคาหรือใหบริการ
55.2 กิจการอาจนําสินทรัพยที่มีอยูไปแลกกับสินทรัพยอื่น
55.3 กิจการอาจนําสินทรัพยไปชําระหนี้สิน
55.4 กิจการอาจนําสินทรัพยมาจายใหกับเจาของ
56. สินทรัพยหลายประเภทเปนสินทรัพยที่มีรูปแบบทางกายภาพ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ อยางไร

ก็ตาม รูปแบบทางกายภาพมิใชเรื่องสําคัญที่กําหนดวาสินทรัพยมีอยูจริง ดังนั้น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ถือเปนสินทรัพยของกิจการไดหากคาดคะเนไดวากิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นอยูในความควบคุมของกิจการ
57. สินทรัพยหลายประเภทเกี่ยวของกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น เชน ลูกหนี้

และที่ ดิ น อย า งไรก็ ต าม กรรมสิ ท ธิ์ มิ ใ ช เ รื่ อ งสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาความมี ตั ว ตนของสิ น ทรั พ ย
ตัวอยางเชน ที่ดินตามสัญญาเชาถือเปนสินทรัพยหากกิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะเกิด
จากที่ดินนั้น โดยทั่วไป ความสามารถของกิจการในการควบคุมประโยชนของสินทรัพยเปนผลจากสิทธิ
ตามกฎหมาย แตรายการบางรายการอาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยามแมวากิจการจะไมมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น เชน ความรูความชํานาญที่กิจการไดจากการวิจัยพัฒนาอาจเปน
สินทรัพยตามคํานิยามหากกิจการสามารถรักษาความรูความชํานาญดังกลาวเปนความลับ ซึ่งทําให
กิจการสามารถควบคุมประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากความรูความชํานาญนั้น
58. สินทรัพยของกิจการเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต โดยทั่วไปกิจการไดสินทรัพย

มาโดยการซื้อหรือผลิตสินทรัพยขึ้นเอง แตกิจการอาจไดสินทรัพยมาจากรายการและเหตุการณทาง
บัญชีในลักษณะอื่น เชน ที่ดินที่ไดรับจากรัฐบาลตามโครงการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
คนพบแหลงแร อยางไรก็ตาม รายการและเหตุการณทางบัญชีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตยังไมถือเปน
สินทรัพย ตัวอยางเชน ความตั้งใจที่กิจการจะซื้อสินคาจึงไมใชสินทรัพยเพราะไมเปนไปตามคํานิยาม
59. การเกิดรายจายอาจเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการไดมาซึ่งสินทรัพยแตไมจําเปนตองเกิดพรอมกันเสมอไป

ดังนั้น รายจายที่เกิดขึ้นอาจเปนหลักฐานวากิจการกําลังแสวงหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต
มิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสามารถสรุปไดวารายจายนั้นเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ในทํานองเดียวกัน
สินทรัพยอาจเปนไปตามคํานิยามแมจะไมมีรายจายเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ที่ดินที่ไดรับจากการบริจาค
อาจเปนสินทรัพยตามคํานิยามซึ่งกิจการสามารถรับรูในงบดุลได

ลงราชกิจจา 14-05-52

18

หนี้สิน
60. ลักษณะสําคัญของหนี้สินคือ ตองเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันหมายถึง หนาที่

หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจาก
เปนสัญญาผูกมัดหรือเปนขอบังคับตามกฎหมาย ตัวอยางเชน จํานวนเงินคงคางจายคาสินคาหรือ
บริการที่กิจการไดรับ อยางไรก็ตาม ภาระผูกพันอาจเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการจาก
ประเพณีการคา หรือจากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธเชิงธุรกิจหรือตองการปฏิบัติในลักษณะ
ที่เปนธรรม ตัวอยางเชน หากกิจการมีนโยบายที่จะแกไขขอบกพรองของสินคาแมไมอยูในระยะเวลา
รับประกัน กิจการตองบันทึกจํานวนเงินที่คาดวาจะตองจายเพื่อการแกไขขอบกพรองของสินคาที่ขาย
ไปเปนหนี้สิน
61. กิจการตองแยกภาระผูกพันในปจจุบันออกจากภาระผูกพันในอนาคตอยางชัดเจน การที่ฝายบริหาร

ของกิจการเพียงแตตัดสินใจที่จะจัดหาสินทรัพยไมถือวาภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้นแลว ภาระ
ผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทําสัญญาจัดหาสินทรัพยที่มิอาจยกเลิกได
ในกรณีหลัง ลักษณะของสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจตอกิจการ
หากกิจการไมปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอยางเชน กิจการตองจายคาปรับเปนจํานวนมาก) ซึ่งเปนผลทํา
ใหกิจการไมอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคูสัญญาได
62. ตามปกติ กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบันใหกับ

ผูอื่น การชําระภาระผูกพันในปจจุบันอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน
62.1 การจายเงินสด
62.2 การโอนสินทรัพยอื่นๆ
62.3 การใหบริการ
62.4 การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม
62.5 การแปลงหนี้ใหเปนทุน
นอกจากนี้ภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอื่น เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให เปนตน
63. หนี้สินเปนผลของรายการและเหตุการณทางบัญชีในอดีต ตัวอยางเชน การไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ

จึงกอใหเกิดเจาหนี้การคา (หากกิจการไมไดจายลวงหนาหรือชําระทันทีเมื่อสงมอบ) การรับเงินกู
จากธนาคารกอใหเกิดภาระผูกพันในการจายคืนเงินกู ในกรณีที่กิจการมีการใหสวนลดภายหลังจาก
การขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของป กิจการตองรับรูจํานวนเงินที่ตองจายคาสวนลดดังกลาวเปน
หนี้สิน ซึ่งในกรณีนี้การขายสินคาในอดีตถือเปนรายการที่กอใหเกิดหนี้สิน
64. หนี้สินบางประเภทจะวัดคาไดจากการประมาณเทานั้น กิจการเรียกหนี้สินประเภทนี้วาประมาณการ
หนี้สิน ในบางประเทศ ประมาณการหนี้สินจะไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากคํานิยามของหนี้สินคอนขาง
จํากัด ดังนั้น จึงถือเอาเฉพาะสวนที่ไมไดเกิดจากการประมาณการ แตคํานิยามในยอหนาที่ 49 จะมี
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ความหมายกวางกวา ประมาณการหนี้สินจะถือเปนหนี้สินหากเกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันและ
เปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวแมวาจะไดจากการประมาณก็ตาม ตัวอยางของประมาณการหนี้สิน
ไดแก ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน และประมาณการหนี้สินภายใตโครงการเงินบํานาญ

สวนของเจาของ
65. แมวายอหนาที่ 49 ไดใหคํานิยามสวนของเจาของวาเปนสวนไดเสียคงเหลือ สวนของเจาของยังคงตอง
จําแนกเปนประเภทยอยในงบดุล เชน กิจการที่เปนบริษัทจะจําแนกสวนของเจาของเปนเงินทุนที่ได
จากผูถือหุน กําไรสะสม สํารองที่จัดสรรจากกําไรสะสม และสํารองการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน
การจําแนกประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงขอจํากัด
ทางกฎหมายหรือขอจํากัดอื่นที่มีตอความสามารถของกิจการในจายเงินใหกับเจาของหรือการนําสวน
ทุนไปใช การจําแนกประเภทยังสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่วาผูมีสวนไดเสียที่เปนเจาของอาจมีสิทธิ
ที่แตกตางกันในการไดรับเงินปนผลและการจายคืนสวนของเจาของ
66. บางครั้งกิจการตองกันเงินสํารองตามขอบังคับหรือตามกฎหมายซึ่งเปนมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกัน

ผลกระทบจากการขาดทุนที่มีตอกิจการและเจาหนี้ การตั้งสํารองอื่นๆ อาจเกิดขึ้นจากการไดรับยกเวน
ภาษีหรือการลดภาระหนี้สินทางภาษีหากมีการโอนกําไรสะสมไปเปนสํารอง การกันสํารองทั้งที่เปนไป
ตามขอบังคับหรือตามกฎหมายและจํานวนที่กันไวลวนเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใช
งบการเงิน การกันสํารองดังกลาวถือเปนการจัดสรรกําไรสะสมและไมถือเปนคาใชจาย
67. เนื่องจากสวนของเจาของถือเปนสวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว

มูลคาของสวนของเจาของทั้งหมดที่แสดงในงบดุลจึงขึ้นอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
โดยทั่วไป เปนการยากที่สวนของเจาของทั้งหมดของกิจการจะเทากับราคาตลาดรวมของหุนที่ออกหรือ
เทากับจํานวนเงินรวมที่จะไดจากการขายสินทรัพยสุทธิเปนสวนๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะที่
กิจการยังมีการดําเนินงานตอเนื่อง
68. การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมักอยูในรูปของกิจการเชน เจาของคนเดียว หางหุนสวน

ทรัสต หรือรัฐวิสาหกิจ กิจการดังกลาวมักมีโครงสรางทางกฎหมายและขอบังคับที่แตกตางจากบริษัท
เชน อาจไมมีขอจํากัดมากนักในการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของ หรือผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนอื่น
อยางไรก็ตาม คํานิยามของสวนของเจาของและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของซึ่งกําหนดอยูในแมบทการบัญชีนี้
ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชกับกิจการอื่นดังกลาวไดเชนกัน

ผลการดําเนินงาน
69. กํ า ไรเป น เกณฑ ทั่ ว ไปที่ ใ ช วั ด ผลการดํ า เนิ น งานหรื อ มั ก ใช เ ป น ฐานสํ า หรั บ การวั ด ผลอื่ น เช น

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกําไรตอหุน องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดกําไรคือ รายได
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และคาใชจาย การรับรูและการวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสวนหนึ่งขึ้นอยูกับแนวคิดเรื่องทุนและ
การรักษาระดับทุนที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน แนวคิดนี้ไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110
70. องคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน ไดแก รายไดและคาใชจาย คํานิยามของ

องคประกอบดังกลาวกําหนดไวดังนี้
70.1 รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเขา
หรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ
70.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
ออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันสงผลใหสวนของเจาของลดลง
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการแบงปนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ
71. คํานิยามของรายไดและคาใชจายกําหนดลักษณะที่สําคัญ แตมิไดกําหนดเกณฑการรับรูรายการในงบ

กําไรขาดทุน เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายกําหนดไวในยอหนาที่ 82 ถึง 98
72. กิจการอาจแสดงรายได แ ละคา ใชจา ยในงบกํ าไรขาดทุน ไดใ นหลายลั กษณะเพื่อเปน การใหขอ มูล ที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การแยกรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมตามปกติกับที่มิไดเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกันเปนวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป
ดวยเหตุผลวา แหลงที่มาของรายการเกี่ยวของกับการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลัก เชน การจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาวมักไมเกิดขึ้นเปนประจํา การแยกรายไดหรือคาใชจายออกจากกันตามเกณฑนี้ให
พิจารณาถึงลักษณะและการดําเนินงานของกิจการเปนหลัก รายการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการหนึ่งอาจเปนรายการที่ไมปกติของอีกกิจการหนึ่ง
73. การแยกรายการที่เปนรายไดและคาใชจายออกจากกันและการรวมรายการเหลานั้นเขาดวยกันในหลาย
ลัก ษณะทํ า ให เห็นภาพของผลการดํา เนินงานในหลายแง มุ มและทํ า ใหเห็น ผลรวมในแต ละระดับ
ตัวอยางเชน งบกําไรขาดทุนสามารถแสดงกําไรขั้นตน กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานกอนภาษี
กําไรจากการดําเนินงานหลังภาษี และกําไรหรือขาดทุน

รายได
74. รายได ตามคํานิยามรวมถึ ง ผลกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนิ นกิ จกรรมตามปกติของกิจการ

รายไดดังกลาว รวมถึงรายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล รายไดคา
สิทธิ และรายไดคาเชา เปนตน
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75. ผลกําไร หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไมก็ได ผลกําไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไมแตกตางไป
จากรายได ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลกําไรเปนองคประกอบแยกตางหาก
76. ผลกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของรายไดรวมถึงผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

เชน ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดและผลกําไรจากการตีราคาของ
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติ ผลกําไรเมื่อมีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ
แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลกําไรมักแสดง
สุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของ
77. รายไดอาจกอใหเกิดการไดมาซึ่งสินทรัพยหรือการเพิ่มคาของสินทรัพยประเภทตางๆ ตัวอยางเชน

เงินสด ลูกหนี้ สินคาหรือบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการอื่น การชําระหนี้สิน
อาจกอใหเกิดรายได เชน กิจการอาจสงมอบสินคาหรือบริการแกผูใหกูเพื่อชําระหนี้สิน

คาใชจาย
78. คาใชจาย ตามคํานิยามรวมถึง ผลขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ ตัวอยางของ คาใชจายดังกลาว รวมถึง ตนทุนขาย คาจาง และคาเสื่อมราคา คาใชจายมักอยู
ในรู ปกระแสออกหรื อการเสื่อมคา ของสิ น ทรัพย เชน เงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด สิ น ค า
คงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
79. ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติ

ของกิจการหรือ ไมก็ไ ด ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชนเชิ งเศรษฐกิ จ จึ งมีลัก ษณะไม
แตกตางไปจากคาใชจาย ดังนั้น แมบทการบัญชีนี้ไมถือวาผลขาดทุนเปนองคประกอบแยกตางหาก
80. ตัวอยางของผลขาดทุน รวมถึง ผลขาดทุนที่เกิดจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม น้ําทวม และผลขาดทุนที่

เกิดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน คํานิยามของคาใชจายรวมถึง ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น เชน
ผลขาดทุนที่เปนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการกูยืม
เงินตราตางประเทศของกิจการ ตามปกติ ผลขาดทุนที่มีการรับรูในงบกําไรขาดทุนจะแสดงเปนรายการ
แยกตางหาก เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมักแสดง
สุทธิจากรายไดที่เกี่ยวของ

การปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุน
81. การตีราคาใหมหรือการปรับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสวน

ของเจาของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้แมวาจะเปนไปตามคํานิยามของรายไดและคาใชจายแตไมรวมอยู
ในงบกําไรขาดทุนภายใตแนวคิดของการรักษาระดับทุน รายการดังกลาวจะรวมอยูในสวนของเจาของ
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เปนรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดับทุน หรือเปนสวนเกินจากการตีราคา แนวคิดการรักษาระดับ
ทุนไดกลาวไวในยอหนาที่ 102 ถึง 110 ของแมบทการบัญชีนี้

การรับรูองคประกอบของงบการเงิน
82. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน หากรายการ

นั้นเปนไปตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งระบุในยอหนาที่ 83 การรับรู
คือ การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยขอความและจํานวนเงินพรอมกับรวมจํานวน
เงินนั้นในยอดรวมของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการตองรับรูรายการที่เขาเกณฑการรับรู
รายการไวในงบดุลและงบกําไรขาดทุน การที่กิจการมิไดรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่
เขาเกณฑการรับรูรายการถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจแกไขไดดวยการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช
หรือการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม
83. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบใหรับรูเมื่อเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้

83.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการดังกลาว
83.2 รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ
84. ในการประเมินวารายการใดเขาเกณฑการรับรูในงบการเงิน ใหพิจารณาถึงความมีสาระสําคัญตามที่

กลาวไวในยอหนาที่ 29 และ 30 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวารายการที่
เป น ไปตามคํ า นิ ย ามและเข า เกณฑ ก ารรั บ รู ข ององค ป ระกอบหนึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด การรั บ รู ข องอี ก
องคประกอบหนึ่งโดยปริยาย เชน การรับรูสินทรัพยจะทําใหเกิดการรับรูรายไดหรือหนี้สินโดยปริยาย

ความนาจะเปนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
85. เงื่อนไขขอแรกของเกณฑการรับรูรายการใชแนวคิดของความนาจะเปนเพื่ออางอิงถึงระดับความ

แนนอนที่กิจการจะไดรับหรือสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ แนวคิดนี้เหมาะที่
จะใชประเมินความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่กิจการดําเนินงานอยู การประเมินระดับความไม
แนนอนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตทําไดโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูในขณะจัดทํางบการเงิน
เชน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ก็ถือเปนการสมเหตุสมผลที่กิจการจะรับรู
ลูกหนี้เปนสินทรัพยหากไมมีหลักฐานเปนอยางอื่น ในกรณีที่ลูกหนี้มีจํานวนมากรายโอกาสที่ลูกหนี้
บางรายจะผิดนัดชําระหนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางแน ดังนั้น กิจการตองรับรูลูกหนี้ที่คาดวาจะผิด
นัดเปนคาใชจายเนื่องจากกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากลูกหนี้นั้นจะลดลง

ความเชื่อถือไดของการวัดมูลคา
86. เงื่อนไขขอที่สองของเกณฑการรับรูรายการคือ รายการนั้นตองมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดได

อยางนาเชื่อถือตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 ถึง 38 ในบางกรณี ราคาทุนหรือมูลคานั้นไดมาจากการ
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ประมาณ การประมาณที่สมเหตุสมผลเปนสวนสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมทําใหงบการเงิน
ขาดความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนหากกิจการ
ไมสามารถประมาณมูลคาของรายการนั้นไดอยางสมเหตุสมผล ตัวอยางเชน คาเสียหายที่คาดวาจะ
ไดรับจากการฟองรองอาจเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยและรายได พรอมทั้งเขาเงื่อนไขของเกณฑ
การรับรูรายการในเรื่องความนาจะเปน แตถาหากเปนไปไมไดที่กิจการจะประมาณคาเสียหายจากการ
ฟองรองไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองไมรับรูรายการนั้นเปนสินทรัพยหรือรายได แตตองเปดเผย
กรณีฟองรองที่เกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม
87. รายการที่ไมเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 83 ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนมาเขาเกณฑการรับรูในเวลา
ตอมาเนื่องจากผลของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในภายหลัง
88. รายการที่เปนไปตามคํานิยามขององคประกอบแตไมเขาเกณฑการรับรู ตองเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบ
การเงินในการพิจารณาฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

การรับรูสินทรัพย
89. กิจการตองรับรูสินทรัพยในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ
90. กิ จ การต อ งไม รั บ รู สิน ทรั พ ย ใ นงบดุ ล จากรายจ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น หากไม นา เป น ไปได ที่ กิ จ การจะได รั บ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายจายที่เกิดขึ้นเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจายนั้น แตกิจการ
ตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแทน รายจายที่เกิดขึ้นมิไดแสดงวาฝายบริหาร
มิไดมุงหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือแสดงวาฝายบริหารผิดพลาดในการจายรายจายนั้น
เพียงแตแสดงวาระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบันนั้นไมเพียงพอที่กิจการจะรับรูรายจายเปนสินทรัพยในงบดุล

การรับรูหนี้สิน
91. กิจการตองรับรูหนี้สินในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการตองสูญเสียประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันในปจจุบัน และเมื่อมูลคาของภาระผูกพันที่ตองชําระนั้น
สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ กิจการไมตองรับรูภาระผูกพันภายใตสัญญาเปนหนี้สินในงบดุลหาก
คูสัญญายังมิไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เชน กิจการไมตองรับรูรายการที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ
สินคาที่ยังมิไดรับเปนหนี้สินในงบดุล แตในบางกรณี ภาระผูกพันดังกลาวอาจเปนหนี้สินตามคํานิยาม
และเขาเกณฑการรับรูรายการซึ่งกิจการตองรับรูในงบดุล โดยการรับรูหนี้สินนั้นทําใหเกิดการรับรู
สินทรัพยหรือคาใชจายในเวลาเดียวกัน
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การรับรูรายได
92. กิจการตองรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย ห รื อ การลดลงของหนี้ สิ น และเมื่ อ กิ จ การสามารถวั ด ค า ของประโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน (ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการขาย
สินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้ให)
93. แมบทการบัญชีนี้กําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอนเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน
รายไดจะรับรูตอเมื่อเกิดขึ้นแลว ขั้นตอนดังกลาวกําหนดใหกิจการรับรูรายไดเฉพาะรายการที่มีระดับ
ความแนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูคาใชจาย
94. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากการ
ลดลงของสิ น ทรั พ ย ห รื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น และเมื่ อ กิ จ การสามารถวั ด ค า ของประโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่งการรับรูคาใชจายจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรูการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินหรือการลดลงของสินทรัพย ตัวอยางเชน การตั้งคาแรงคางจายหรือการตัดคาเสื่อม
ราคาของอุปกรณ
95. คาใชจายใหรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยใชเกณฑความเกี่ยวพันโดยตรงระหวางตนทุนที่เกิดขึน้ กับรายได
ที่ไดมาจากรายการเดียวกัน เกณฑนี้เรียกวา การจับคูตนทุนกับรายได ซึ่งกําหนดใหกิจการรับรูรายได
พรอมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกัน ตัวอยางเชน กิจการจะรับรู
คาใชจายหลายๆ รายการเปนตนทุนขายพรอมกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคา อยางไรก็ตาม แมบท
การบัญชีนี้ไมอนุญาตใหนําแนวคิดของการจับคูดังกลาวเพื่อบันทึกรายการในงบดุลหากรายการนั้นไม
เปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม
96. เมื่อกิจการคาดวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชีและคาใชจายที่
เกิดขึ้นสัมพันธโดยทางออมหรืออยางกวางๆ กับรายได กิจการตองรับรูคาใชจายนั้นในงบกําไรขาดทุน
ตามเกณฑ ก ารป น ส ว นอย า งเป น ระบบและอย า งมี เ หตุ ผ ล การป น ส ว นเป น สิ่ ง จํ า เป น ในการรั บ รู
คาใชจายที่เกี่ยวกับการใชสินทรัพย เชน อสังหาริมทรัพย โรงงาน อุปกรณ คาความนิยม สิทธิบัตร
และเครื่องหมายการคา คาใชจายนี้เรียกวา คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย ขั้นตอนในการปนสวน
มุงที่จะรับรูคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหรือเมื่อ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยหมดไป
97. กิจการตองรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันทีที่รายจายนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูหรือสิ้นสุด
เกณฑการรับรูเปนสินทรัพยในงบดุล
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98. กิ จการต องรับ รู ค า ใชจ า ยในงบกํา ไรขาดทุ น เมื่อกิจ การตอ งรับ รู หนี้สิ น โดยไม มี การรั บ รู สิน ทรั พ ย
เชน การรับรูหนี้สินที่เกิดจากการรับประกันสินคา

การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน
99. การวัดมูลคาคือ กระบวนการกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบการเงินในงบดุล
และงบกําไรขาดทุน การวัดมูลคาจะเกี่ยวของกับการเลือกใชเกณฑการวัดมูลคา
100. งบการเงินใชเกณฑในการวัดมูลคาตางๆ โดยใชประกอบกันในสัดสวนที่แตกตางกัน ไดแก
100.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่
จายหรือดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพย ณ เวลาที่ไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น และ
การบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพันหรือดวยจํานวนเงินสดหรือ
รายการเที ย บเท า เงิ น สดที่ ค าดว า จะต อ งจ า ยเพื่ อ ชํ า ระหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น งาน
ตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได
100.2 ราคาทุนปจจุบั น หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกันหรือสินทรัพยที่เทาเทียมกัน
และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่ตองใชชําระภาระ
ผูกพันในขณะนั้นโดยไมตองคิดลด
100.3 มู ล ค า ที่ จ ะได รั บ (จ า ย) หมายถึ ง การแสดงสิ น ทรั พ ย ด ว ยจํ า นวนเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเทาเงินสดที่จะไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยเปนไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจําหนายสินทรัพย และการแสดงหนี้สินดวยมูลคาที่จะตองจายคืนหรือดวยจํานวน
เงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท า เงิน สดที่ค าดว า จะต อ งจา ยเพื่ อ ชํ า ระหนี้สิ น ที่ เกิ ด จากการ
ดําเนินงานตามปกติโดยไมตองคิดลด
100.4 มูลคาปจจุบัน หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิใน
อนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และการ
แสดงหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซึ่งคาดวาจะตองจายชําระหนี้สินใน
การดําเนินงานตามปกติของกิจการ
101. เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการสวนใหญใชในการจัดทํางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชรวมกับเกณฑ
อื่นๆ เชน สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
หลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาตลาด และหนี้สินเงินบํานาญแสดงดวยมูลคา
ปจจุบัน นอกจากนั้น กิจการบางแหงใชเกณฑราคาทุนปจจุบันแทนเกณฑราคาทุนเดิมเนื่องจากราคา
ทุนเดิมไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสินทรัพยที่ไม
เปนตัวเงิน

ลงราชกิจจา 14-05-52

26

แนวคิดเรื่องทุนและการรักษาระดับทุน
แนวคิดเรื่องทุน
102. กิจการสวนใหญนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน ซึ่งตามแนวคิดเรื่องทุน
ทางการเงิน (เชน เงินที่ลงทุน หรืออํานาจซื้อที่ลงทุน) ทุนมีความหมายเดียวกับสินทรัพยสุทธิหรือ
ส ว นของเจ า ของ อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง ใช ใ นการจั ด ทํ า งบการเงิ น คื อ ทุ น ทางกายภาพ เช น ระดั บ
ความสามารถในการดําเนินงาน ตามแนวคิดเรื่องทุนทางกายภาพ ทุนหมายถึงกําลังการผลิตที่
กิจการมี และสามารถผลิตไดจริง เชน ผลผลิตตอวัน
103. กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนที่เหมาะสมมาใชในการจัดทํางบการเงิน โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูใชงบการเงินเปนหลัก ดังนั้น หากผูใชงบการเงินใหความสนใจในการรักษาระดับของทุนที่ลง
ไปในรูปของตัวเงินหรือในรูปของอํานาจซื้อ กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุนทางการเงินมาใช แตถา
ผูใชงบการเงินใหความสนใจกับระดับความสามารถในการดําเนินงาน กิจการตองนําแนวคิดเรื่องทุน
ทางกายภาพมาใช การเลือกใชแนวคิดใดในการจัดทํางบการเงินชี้ใหเห็นความตองการที่จะบรรลุ
เปาหมายที่ใชในการวัดกําไรของกิจการ แมวาในทางปฏิบัติการนําแนวคิดนั้นมาใชอาจมีความยากใน
การวัดมูลคาก็ตาม

แนวคิดการรักษาระดับทุนและการวัดกําไร
104. แนวคิดเรื่องทุนในยอหนาที่ 102 ทําใหเกิดแนวคิดการรักษาระดับทุน ดังตอไปนี้
104.1 การรักษาระดับทุนทางการเงิน ตามแนวคิดนี้ กําไรเกิดขึ้นเมื่อจํานวนที่เปนตัวเงินของ
สิ น ทรั พยสุท ธิเมื่ อสิ้น รอบระยะเวลาบั ญ ชีสู งกว า จํา นวนที่ เ ป น ตั ว เงิ น ของสิ น ทรั พ ยสุท ธิ
เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวมการแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับ
จากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน การรักษาระดับทุนทางการเงินสามารถวัดคาไดใน
ลักษณะของหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิมหรือหนวยเงินตามอํานาจซื้อคงที่
104.2 การรั ก ษาระดั บ ทุ น ทางกายภาพ ตามแนวคิ ด นี้ กํ า ไรเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กํ า ลั ง การผลิ ต หรื อ
ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ หรือทรัพยากรหรือเงินทุนที่จําเปนในการบรรลุ
กําลังการผลิต เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสูงกวาเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ไมรวม
การแบงปนสวนทุนใหกับเจาของหรือเงินทุนที่รับจากเจาของในรอบระยะเวลาเดียวกัน
105. แนวคิดการรักษาระดับทุนเกี่ยวกับระดับทุนที่กิจการตองการรักษาไว แนวคิดดังกลาวทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงระหวางแนวคิดเรื่องทุนและแนวคิดเรื่องกําไร เนื่องจาก ทุนที่ตองการรักษาเปนตัวกําหนด
จุดในการอางอิงเพื่อวัดผลกําไรของกิจการ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางแรกคือ การจําแนกความแตกตาง
ใหชัดเจนระหวางผลตอบแทนจากการลงทุน (ซึ่งเปนผลตอบแทนเกินทุนที่ลงไป) กับผลที่ไดรับจาก
เงินลงทุน (ซึ่งเปนผลที่ไดรับไมวาจะเกินทุนหรือไม) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสวนที่เกินกวาจํานวน
เงินที่จําเปนตองใชในการรักษาระดับทุนถือไดวาเปนกําไร ซึ่งคือผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น
กําไรคือจํานวนคงเหลือของรายไดหลังหักคาใชจาย โดยคาใชจายรวมถึงรายการปรับปรุงเพื่อรักษา
ระดับทุนตามความเหมาะสม ถาคาใชจายมีจํานวนเกินกวารายไดสวนคงเหลือนั้นถือเปนขาดทุน
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106. แนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพทําใหตองใชราคาทุนปจจุบันเปนเกณฑการวัดมูลคา ในขณะ
ที่แนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินไมไดกําหนดใหใชเกณฑการวัดมูลคาแบบใดแบบหนึ่ง
ดังนั้น เกณฑการวัดมูลคาที่กิจการเลือกใชจึงขึ้นอยูกับประเภทของทุนทางการเงินที่กิจการตองการ
รักษาระดับไว
107. ความแตกตางที่สําคัญระหวางแนวคิดการรักษาระดับทุนทั้งสองคือ การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ โดยทั่วไป กิจการจะถือวาสามารถ
รักษาระดับทุนไวไดหากจํานวนทุนเมื่อสิ้นงวดมีจํานวนเทากับทุนเมื่อเริ่มตนงวด จํานวนเงินที่เกิน
กวาทุนที่ไดรักษาระดับไวถือเปนกําไร
108. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม กําไร
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินทุนในระหวางรอบระยะเวลาโดยวัดจากหนวยเงินตามอํานาจซื้อเดิม
ตลอดรอบระยะเวลานั้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยที่ถือครองอยูในรอบระยะเวลานั้นจึง
ถือเปนกําไร (เดิมถือเปนผลกําไรจากการถือครอง) กิจการอาจไมรับรูกําไรดังกลาวจนกวาจะมีการ
จําหนายสินทรัพยนั้น ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินที่วัดมูลคาทุนโดยใชหนวยเงินตาม
อํานาจซื้อคงที่ กําไร หมายถึง การเพิ่มขึ้นของอํานาจซื้อของเงินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง
ดังนั้น ราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของระดับราคาทั่วไปเทานั้นที่จะถือ
เปนกําไร สวนที่เหลือถือเปนรายการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนซึ่งตองแสดงในสวนของเจาของ
109. ตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางกายภาพที่วัดมูลคาทุนโดยใชกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง กําไร
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทุนดังกลาวในรอบระยะเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงราคาที่สงผลกระทบตอ
สินทรัพยและหนี้สินของกิจการถือเปนการเปลี่ยนแปลงในการวัดคาของกําลังการผลิตที่ใชผลิตจริง
ของกิจการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจึงถือเปนการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับทุนซึ่งแสดง
อยูในสวนของเจาของโดยไมถือเปนกําไร
110. การเลือกเกณฑการวัดมูลคาและแนวคิดการรักษาระดับทุนจะเปนตัวกําหนดรูปแบบทางการบัญชี
ที่ใ ช ใ นการจั ด ทํ า งบการเงิ น รูป แบบทางการบัญ ชี ที่ต า งกั น ให ระดั บ ของความเกี่ย วขอ งกับ การ
ตัดสินใจและความเชื่อถือไดแตกตางกัน เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ ฝายบริหารตองพิจารณาถึงความ
สมดุ ล ระหว า งความเกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจและความเชื่ อ ถื อ ได แม บ ทการบั ญ ชี นี้ ส ามารถ
ประยุกตใชกับรูปแบบทางการบัญชีหลายรูปแบบ และสามารถถือเปนแนวทางในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงินตามรูปแบบทางการบัญชีที่เลือกใช คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ไมมีเจตจํานงที่จะกําหนดรูปแบบทางการบัญชีใดเปนการเฉพาะเวนแตในบางสถานการณที่จําเปน
เชน ในกรณีของกิจการที่ตองรายงานงบการเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี จ ะทบทวนเจตจํ า นงนี้ เ มื่ อ สถานการณ ใ นวั น หน า
เปลี่ยนแปลงไป
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ.2549 (IAS No. 24, “Related Party
Disclosures” (2006))
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คํานิยาม
การเปดเผยขอมูล
วันถือปฏิบัติ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 (ฉบับเดิม)

ลงราชกิจจา 14-05-52
2

ยอหนาที่
บทนํา 1 - บทนํา13
1
2–4
5–8
9 – 11
12 – 22
23
24

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 (ฉบับเดิม) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเริ่ม
ถือปฏิบัติ
บทนํา 2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของ
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ซึ่ ง ได นํ า ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ ตลอดจน
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ
บุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดและจํากัดทางเลือก
ในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐานการบัญชี และเพื่อใหเปนแนวทางที่
สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น
บทนํา 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มเติมแนวทางและความ
ชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีเพื่อใหเกิดความชัดเจน
วางบการเงินของกิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพื่อใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความ
เปนไปไดที่วา ฐานะทางการเงินและกําไรขาดทุนของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมี
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพื้นฐานใน
สวนที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้

ขอบเขต
บทนํา 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ
บทนํา 6 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กลาวคือ กิจการดังกลาวซึง่ แสวงหา
กําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

จุดมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บทนํา 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไ ด ตั ดการอภิปรายถึง วิ ธี ก ารกํ า หนดราคาของรายการและการเป ด เผย
ที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เ กี่ยวข องกัน เนื่องจากมาตรฐานการบั ญชีนี้ไ มไดใช กับการ
วัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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คํานิยาม
บทนํา 8 คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง
•
บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ
•
การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ
•
โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของกิจการหรือ
ของกิจการใด ๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ
บทนํา 9 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ได เพิ่ มคํ านิ ยามของ “สมาชิก ในครอบครั วที่ ใกลชิ ดของบุค คล” และ
กําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย
บทนํา 10 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กํ า หนดให ชั ด เจนว า ผู ร วมค า สองรายไม ถื อ ว า เป น บุ ค คลหรื อ กิ จการที่
เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ
• ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และ
ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว
• รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
• คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวา กิจการจะเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข องกัน เปนไปตามเงื่อนไขทางการค าเชน เดียวกั บรายการที่ เกิดขึ้ นกับบุค คลหรื อกิจการที่ไ ม
เกี่ยวของกันได ก็ตอ เมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได
บทนํา 13 ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก
• จํานวนเงินของรายการและยอดคงคา งที่มีกับบุคคลหรือ กิจการที่เ กี่ยวขอ งกัน การเปดเผยแค
สัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป
• หนี้สูญหรือหนี้ส งสัยจะสูญที่รับรูเ ปนคาใชจายในระหวา งงวดที่เ กิดขึ้น จากบุคคลหรือ กิจการที่
เกี่ยวของกัน
• การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จัดแยกเปนประเภทของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
• ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม สูง สุดในกิจการหากมิไ ดเ ปนบุคคล
หรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดใน
กิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญทอี่ ยู
ในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา
ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี
ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูลที่จําเปน
เพื่อทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกํา ไรหรือขาดทุนของกิจการอาจไดรั บ
ผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีร ายการและยอดคงคางกั บ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับ
2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.3 การระบุสถานการณที่ตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2 และ
2.4 การกําหนดการเปดเผยเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลานั้น
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการบุคคล
หรือ กิจ การที่ เกี่ย วข องกันในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษัทใหญ ผู รว มค าหรือผู ลงทุน ซึ่ งงบ
ดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
4. กิจการตองเปดเผยรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของรายการกับกิจการในกลุม
เดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นภายในกลุม กิจการจะถูก
ตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
5. ความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เป น เรื่ อ งปกติ ท างการค า และการประกอบธุ ร กิ จ
ตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวมบอยครั้ง ซึ่ง
ภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบายการเงินและการดําเนินงาน
ของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
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6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของ
กิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันไมทํา เชน บริษัท
ยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้
รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ยวของกันอาจไมเกิดขึ้ นในจํานวนเงินเดียวกั นกับรายการ
ระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
7. กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกัน การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
อาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน
บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับ
คูคา กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอยางเพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัท
ยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัทใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา
8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคางของรายการ
เหลานั้น และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอการประเมินการดําเนินงาน
ของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ โดยผูใชงบการเงิน

คํานิยาม
9. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความสัมพันธกับกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม โดย
ผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแหงโดยบุคคล
หรือกิจการนั้น
1.1 มี อํ า นาจควบคุ ม กิ จ การ หรื อ ถู ก ควบคุ ม โดย
กิจการ หรือ อยูภายใต การควบคุ มเดีย วกั นกั บ
กิจ การ (ในที่ นี้หมายความรวมถึ ง บริ ษั ทใหญ
บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน)
1.2 มีสวนได เสียในกิจการซึ่งทําให มีอิทธิพ ลอยางมี
นัยสําคัญตอกิจการนั้น หรือ
1.3 มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ
2. เป น บริ ษั ท ร ว มของกิ จ การ (ดู คํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม)
3. เป น การร ว มค า ที่ กิ จ การเป น ผู ร ว มค า (ดู คํ า นิ ย ามที่
กําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรั บ ปรุ ง
2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา)
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4. เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัทใหญของ
กิจการ
5. เปนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลตามขอ 1
หรือ 4
6. เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจควบคุม
หรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หรือมี
อํานาจในการออกเสียงอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้นๆ
ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
7. เป นโครงการผลประโยชน ต อบแทนหลั ง การจ างงาน
สําหรั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานของกิ จ การหรื อ ของ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการกั บ บุ คคลหรื อ กิ จ การที่ หมายถึง
เกี่ยวของกัน
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กล ชิ ด หมายถึง
ของบุคคล

คาตอบแทน

หมายถึง

การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวาง
กันหรือไม
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดวาอาจมีอิทธิพลต อ
หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการทํารายการกับกิจการ
ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดอาจใหรวมถึง
1. คูสมรสและบุตรของบุคคลนั้น
2. บุตรของคูสมรสของบุคคลนั้น และ
3. บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของคูสมรสของบุคคล
นั้น
ผลประโยชนทั้งหมดของพนักงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมี
การประกาศใช )) ซึ่ ง รวมถึ ง ผลประโยชนแก พ นั ก งานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อ มีก ารประกาศใช) ผลประโยชน ของ
พนั กงานหมายถึ งสิ่ งตอบแทนทุก รูป แบบที่จ ายหรือ คางจ าย
จากกิ จ การ หรื อ จั ด หาโดยกิ จ การ หรื อ แทนกิ จ การ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับงานที่ทําใหแกกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่ง
ตอบแทนที่ จายแทนบริ ษัทใหญข องกิจ การอั น เกี่ย วเนื่อ งกั บ
กิจการ คาตอบแทนรวมถึง
1. ผลประโยชน ข องพนั ก งานระยะสั้ น เช น ค า จ า ง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนที่คิดไดจาก
การใหลาพัก ประจําปแ ละลาป ว ย ส ว นแบง กํ าไรและ
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การควบคุม

หมายถึง

การควบคุมรวม

หมายถึง

ผูบริหารสําคัญ

หมายถึง

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

หมายถึง

โบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นงวด
บัญชี ) และผลประโยชนที่ไ ม ไ ด รั บ ในรู ป ของตั ว เงิ น
(เชน การใหการรั กษาพยาบาล การจัดหาที่ อยูอ าศั ย
คาพาหนะ และคาสินคาหรือบริการที่ใหเปลาหรือไดรับการ
อุดหนุนโดยกิจการ) สําหรับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู
กับกิจการ
2. ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ห ลั ง อ อ ก จ า ก ง า น เ ช น บํ า น า ญ
ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและคา
รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
3. ผลประโยชน ร ะยะยาวอื่ น ๆ ของพนั ก งานรวมถึ ง
ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่ทํางาน
ใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูที่
นายจางยังคงจายผลตอบแทนใหอยู ผลประโยชนจาก
การทํางานครบรอบ ทุก ๆ 50 ปหรือผลประโยชนการ
ใหบริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชน ที่เกี่ ย วขอ งกั บ
ความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวนแบ ง
กําไร โบนัส และคาตอบแทนที่ จะจ ายในภายหน าดว ย
หากเปนการจายตั้งแต 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด
4. ผลประโยชนของพนักงานที่เกิดจากการเลิกจาง
5. ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ
อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
ของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของ
กิจการนั้น
การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลง
ไวในสัญญา
บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน
สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ ไม วาทางตรง
หรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไมวาจะทํา
หนาในระดับบริหารหรือไม)
อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะ
ควบคุมนโยบายดั งกล าว การมี อิทธิพลอย างมีนัยสําคัญอาจ
ไดมาจากการเปนผูถือหุน จากขอกําหนดของกฎหมาย หรือ
จากขอตกลงในสัญญา

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเนื้อหาของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบทางกฎหมาย
ลงราชกิจจา 14-05-52
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11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
11.1 กิ จ การสองกิ จการมี เ พี ยงกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู บริ ห ารสํ า คั ญ คนใดคนหนึ่ ง ร วมกั น
แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวในขอ 9.4
และ 9.6
11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา
11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปนี้ (แมวาความสัมพันธ
ดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจทําให
สามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
11.3.1 ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการคา
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค
11.3.4 สวนงานและองคกรของรัฐ
11.4 ผูซื้อ ผูขาย เจาของสิทธิทางการคา ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการคาดวย
ในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพึ่งพาตอกันทางเศรษฐกิจ

การเปดเผยขอมูล
12. กิจ การตอ งเป ด เผยความสั มพั นธร ะหว างบริษั ทใหญแ ละบริ ษัทย อยในทุ กกรณี ไมว าจะมีร ายการ
ระหวางกันหรือไม กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุ ม
สูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
สูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่
อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน

13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุมเกิดขึ้น ไมวา
จะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอกิจการอันเปนผลมา
จากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการเปดเผย
เพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการ
บัญชี ฉบั บที่ 31 (ปรั บปรุ ง 2550) เรื่ อ ง ส วนไดเ สี ยในการร วมคา โดยมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้
กําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยู
ภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ
15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพือ่ เสนอ
ตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบ
การเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญ
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ที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรง ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพือ่
นําเสนอสาธารณชน
16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวมและแยก
ประเภทดังตอไปนี้
16.1 ผลประโยชนของพนักงานระยะสั้น
16.2 โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานของพนักงาน
16.3 ผลประโยชนของพนักงานระยะยาวอื่นๆ
16.4 ผลประโยชนของพนักงานที่เกิดจากการถูกเลิกจางงาน
16.5 ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ
17. ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะความสัมพันธ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จําเปนในการทําความเขาใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อาจมี ตองบการเงิน ขอกําหนดในการเป ดเผยนี้เปนรายการที่ เพิ่มขึ้นจาก
ขอ กําหนดในย อ หน าที่ 16 ซึ่ง กําหนดให เป ดเผยค าตอบแทนของผู บริ หารสํ าคั ญ โดยกิจ การต อ ง
เปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย
17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ
17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการ
ชําระยอดคงคางดังกลาว และ
17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
17.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง
17.4 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแตละประเภทดังตอไปนี้แยกจากกัน
18.1 บริษัทใหญ
18.2 กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ
18.3 บริษัทยอย
18.4 บริษัทรวม
18.5 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา
18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ
18.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นๆ
19. การจั ดประเภทลู กหนี้และเจ าหนี้ที่ เป นบุ คคลหรือ กิจการที่ เกี่ ยวขอ งกั นในแตล ะประเภทตามที่ร ะบุ ใ น
ยอหนาที่ 18 นั้น เป นข อกํา หนดในการเป ดเผยข อมูล ที่เ พิ่มเติม จากที่กํา หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2550) เรื่อง การนํ าเสนองบการเงิน สําหรั บขอมูลที่ตอ งแสดงในงบดุลหรือใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวยใหการวิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยางครบถวนยิ่งขึ้น
20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย
20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม)
20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น
20.3 การใหหรือรับบริการ
20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา
20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ์
20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืมและการ
ระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน
20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงรวมกันในกลุม
กิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 34ข ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
21. การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนไดวารายการทีเ่ กิดขึน้
เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว
22. กิ จ การอาจเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั นโดยรวมรายการที่ มี ลั ก ษณะ
คล ายคลึ ง กั นไว ด ว ยกั น เว นแต ก ารแยกเป ด เผยข อ มูล ดั ง กล าวจํ าเป นต อ การทํ าความเข าใจถึ ง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีตองบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ
23. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใ ห ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ งวดป บั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผย
ถึงการเริ่มใชกอนดังกลาวดวย
23ก กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 กับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการนําขอกําหนดดังกลาวไปใชกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองนําขอกําหนดใหมในยอหนาที่
20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน พ.ศ.2549 เรื่อง (IAS No.40 Investment Property
(2006))
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สารบัญ
ยอหนาที่
บทนํา1- บทนํา 6
1
2–4
5 – 15
16 – 19
20 – 29
30 – 56
30 – 32
33 – 55
53 – 55
56
57 – 65
66 – 73
74 – 79
74 – 75
76 – 78
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80 – 84
80 – 82
83 – 84
85

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
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การรับรูรายการ
การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
นโยบายการบัญชี
วิธีมูลคายุติธรรม
กรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมที่นาเชื่อถือ
วิธีราคาทุน
การโอน
การจําหนาย
การเปดเผยขอมูล
วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน
วิธีมูลคายุติธรรม
วิธีราคาทุน
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วิธีมูลคายุติธรรม
วิธีราคาทุน
วันถือปฏิบัติ
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บทนํา
สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.1 วิธี มู ลค า ยุติ ธ รรม ตามวิ ธี นี้ กิ จการสามารถวัด มู ลค า อสัง หาริ ม ทรั พยเ พื่ อการลงทุ น
ภายหลังการวั ดมูล คาเริ่ มแรกดวยมูล คายุ ติธรรม และรั บรูก ารเปลี่ยนแปลงในมูลค า
ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน หรือ
1.2 วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อ ง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยกําหนดใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหั กคาเสื่อมราคาสะสม และคา เผื่อการด อยค า
สะสม) กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุน ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนดวย

บทนํา 2.

ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ
ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
ที่กิจการเลื อกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชี รายการดัง กลาวเปนอสังหาริมทรั พยเพื่อการ
ลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นดวยวิธี
มูลคายุติธรรม

บทนํา 3.

วิธีมูลคายุติธรรมแตกตางจากวิธีการตีราคาใหมซึ่งอนุญาตใหใชไดกับสินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพย
การเงินบางประเภท ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคา
ที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม อยางไรก็ตาม ภายใต
วิธีมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน

บทนํา 4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาสัญญาเชาดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขทุก
สัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

บทนํา 5.

ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแตกิจการ
ไดม าซึ่ งอสั งหาริ มทรั พย เพื่ อการลงทุ นตั้ง แต แรก (หรื อเมื่ออสัง หาริมทรัพยที่ มีอยู เปลี่ยน
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้น หรือมีการ
เปลี่ ยนแปลงการใชง าน) วา จะไมสามารถหามูล คายุ ติธรรมไดอย างต อเนื่ องและน าเชื่ อถื อ
ในกรณีดั งกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กํา หนดให วัดมูลค าของอสังหาริ มทรัพย เพื่อการ
ลงทุน ดวยวิธีราคาทุ นตามที่กํา หนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2550)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จนกระทั่งมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น และ
กําหนดใหมลู คาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นเทากับศูนย
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บทนํา 6.

การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น ควรทําก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทํา
ใหการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสมมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววา มีความเปนไป
ไดยากมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทุนจะทําใหการนําเสนอขอมูล
เหมาะสมขึ้นกวาเดิม

บทนํา 7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อ ง
สัญญาเชา ในเรื่องของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสาํ หรับสัญญาเชา
การเงิ น และสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล บางอย า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียใน
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว กิจการ
ตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
และไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สัญญาเชา ได ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18 ระบุวา
เมื่อใดที่กิจการไมจําเปน ตองแยกวัดมู ลคาที่ดินและอาคารที่เปน องคประกอบในสัญญาเช า
เดียวกัน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 86 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา
ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี
ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
และกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือ
ไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบ
การเงินของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมประเด็นตางๆ ทีร่ ะบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน
3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง รายได
3.3 การวัดมูลคาของสวนไดเสียอสังหาริมทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบการเงินของผูเ ชา
3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา
3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน
3.6 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้ มถือปฏิบตั ิกับรายการทุกรายการดังตอไปนี้
4.1 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)
4.2 สัมปทานเหมืองแร ทรัพยากรแร เชน น้าํ มัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่คลายคลึง
กันซึ่งไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได
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คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลคาตามบัญชี
หมายถึง จํานวนที่สินทรัพยถูกรับรูในงบดุล
ราคาทุน
หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจายไป
หรื อ มูล ค ายุ ติ ธรรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่นที่ กิจ การมอบให
เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ไดสินทรัพยนั้นมา หรือ
ณ เวลาที่ ก อ สร า งสิ น ทรั พ ย นั้ น หรื อ หากเป นไปได ให
รวมถึ ง จํานวนที่แ บ งมาเป นราคาทุน ของสิ นทรัพ ย ที่รั บ รู
เมื่อเริ่มแรกตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
เช น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)
มูลคายุติธรรม
หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ ทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การ หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร
(สวนควบอาคาร) หรื อทั้ง ที่ดินและอาคาร) ที่ถือ ครอง
ลงทุน
(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อ
หาประโยชนจากรายไดคาเช า หรือจากการเพิ่ มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อ
1. ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชใน
การบริหารงานของกิจการ หรือ
2. ขายตามปกติธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผูเชา
ภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือ
จําหนายสินคา หรือ ใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคใน
การบริหารงาน
6. สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและบันทึกบัญชี
เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ได ถ าหากว า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ นเป น ไปตามคํ า นิ ย ามของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ในการ
รับรูสินทรัพยนี้ ทางเลื อกในการจัดประเภทนี้ มีไวเพื่อ การพิจ ารณาอสังหาริม ทรัพยแ ตละรายการไป
อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงาน
เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว อสังหาริมทรัพยทุกประเภทที่จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่
การลงทุนตองบันทึกโดยใชวิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตอง
เปดเผยสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ถูกจัดประเภทเหลานั้นตามที่กําหนดไวในยอหนา 74 ถึง 78
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7. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไวเพื่อประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสดที่โดย
สวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซึ่งทําใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตาง
จากอสังหาริมทรัพยที่มไี วใชงาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตสินคา หรือการใหบริการ หรือการใช
อสังหาริมทรัพยเพื่อวัตถุประสงคทางการบริหาร ไมไดมาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น แตยังมาจาก
สินทรัพยอื่นที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน
8. ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีดงั ตอไปนี้
8.1 ที่ดินที่กจิ การถือครองไวเพือ่ หวังกําไรจากการเพิม่ มูลคาของทีด่ ินนัน้ ในระยะยาว มากกวาถือครองไว
เพื่อขายในระยะสั้นในการดําเนินงานปกติของกิจการ
8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต (ถากิจการยังมิได
ระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพื่อขายในระยะสั้นในการดําเนินงานปกติ
ของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพื่อหาประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน)
8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) และใหเชาตอ
ดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)
8.4 อาคารที่ ยังไมมี ผูเชาซึ่ งกิจการถือครองเพื่อใหเชาตอ ภายใต สัญญาเชาดําเนิ นงานไมวาจะเปนหนึ่ ง
สัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา
9. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้
9.1 อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อขายในการดําเนินงานปกติหรืออยูในขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนา
เพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ) ตัวอยางเชน
อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพื่อจะจําหนายในอนาคตอันใกล หรือเพื่อนํามาพัฒนาและขายตอ
9.2 อสังหาริมทรัพยทอี่ ยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบุคคลอืน่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง)
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ ) รวมถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ กิ จ การถื อ ครองเพื่ อ ใช ภ ายในกิ จ การในอนาคต
อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคตและนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา
อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนักงานจะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม)
และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย
9.4 อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อใชเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนในอนาคตให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณจนกวา
การกอสรางหรือการพัฒนาจะเสร็จสมบูรณ ซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน จึงใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือ
ปฏิบัตกิ ับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูแตกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงใหม เพือ่ ใหสามารถ
ใชไดในอนาคตในลักษณะของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตอไป (ดูยอหนาที่ 58)
9.5 อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน
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10. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิม่
มูล ค า ของสิ น ทรั พย และส วนที่ กิ จการถื อ ครองเพื่ อใช ใ นการผลิ ต สิ น ค า หรื อ การจั ด หาสิ น ค า หรื อ การ
ใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยกใหเชาภายใต
สัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยกสวนขายได กิจการจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวนของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือ
ไวเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงานนั้นไมมี
นัยสําคัญ
11. ในบางกรณี กิจการให บริก ารเสริ มอื่ นๆ แกผู ค รอบครองสิน ทรั พยของกิ จการ กิ จการจั ด ประเภท
อสั งหาริม ทรั พยนั้ นเป นอสัง หาริ มทรั พย เพื่ อ การลงทุน ได ห ากบริ ก ารเสริ มนั้ นเป นส วนประกอบที่ไ ม มี
นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย
และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น
12. ในกรณีอื่นๆ ซึ่งการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและเปนผูบริหาร
จัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการในภาพรวม
ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
13. ในบางกรณี อ าจเป น การยากที่ จะระบุ วา บริ ก ารเสริ ม นั้ น มี นั ยสํ า คั ญ มากจนทํ า ให อ สั ง หาริ ม ทรั พย ขาด
คุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางครั้งเจาของโรงแรมอาจโอนความ
รับผิด ชอบใหแกบุค คลที่ สามภายใต สัญญาการจั ดการ เงื่อ นไขของสัญญาการจั ดการนี้ อาจเป น ไปได
หลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน แตอีก
ดา นหนึ่ง เจ า ของนั้ น อาจต องการโอนภาระงานประจํ าวั น ให แก ผู อื่ นในขณะที่ ยัง คงไว ซึ่ งความเสี่ ยงที่ มี
นัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม
14. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือไม
กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพื่อชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3 ระบุให
กิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก
15. ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือบริษัทยอยอื่น
ของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมของกิจการ
เหลานั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในภาพรวมของกลุมกิจการ
อย า งไรก็ ต าม หากมองเฉพาะกิ จการที่ เ ป น เจ า ของอสั ง หาริ ม ทรั พย อสั ง หาริ ม ทรั พย นั้ น ถื อ เป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ดังนั้น
ผูใหเชาจึงบันทึกอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได
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การรับรูรายการ
16. กิจการตองรับรูอ สังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
16.1 มีความเปนไปไดคอ นขางแนที่กจิ การจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนไดอยางนาเชือ่ ถือ
17. ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ เวลาที่ตนทุน
เกิดขึ้น ตนทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทําใหกิจการไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา
และตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อตอเติม เปลี่ยนแทน (บางสวน) หรือใหบริการแก อสังหาริมทรัพย
18. ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวันเปนมูลคา
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุน
คาบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป และอาจรวมถึงตนทุนคาชิน้ สวนชิน้
เล็ ก ๆ ด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ของรายจ า ยเหล า นี้ บ อ ยครั้ ง มั ก เป น เรื่ อ งของการซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
อสังหาริมทรัพย
19. ชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจไดมาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนผนังภายใน
เพื่ อ ทดแทนผนัง เดิม ภายใต ห ลัก การรั บรู รายการ กิจการต องรั บรู ต นทุ น ของการเปลี่ ยนแทนส วนของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น ณ เวลาที่
ตนทุนนั้นเกิดขึ้นหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัดรายการชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนดวย
มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนนั้นตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ
20. กิจการตองวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซึง่ รวมถึงตนทุนในการ
ทํารายการ
21. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไดมาโดยการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อ และรายจายโดยตรงใดๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก คาธรรมเนียม
วิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํารายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
22. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางขึ้นเอง คือตนทุนของสินทรัพย ณ วันที่การกอสรางหรือการ
พัฒนาเสร็จสมบูรณ ในระหวางการกอสรางใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เมื่อการกอสรางหรือการพัฒนาเสร็จสิ้นลงสินทรัพยนั้นจึงจะจัดเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูยอหนาที่ 57.5 และ 65)
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23. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้
23.1 ตนทุนกอนการดําเนินงาน (ยกเวนรายจายที่จาํ เปนเพื่อทําใหอสังหาริมทรัพยนนั้ อยูในสภาพพรอม
ที่จะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร)
23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกอนที่อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะมีผูเขาครอบครองใน
ระดับที่วางแผนไว
23.3 จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการกอสราง
หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
24. หากกิจการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทึกราคาทุนของสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนดวยมูลคาที่เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสด ผลตางระหวางราคาเทียบเทาเงินสดและจํานวน
เงินที่ตองจายชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุของการไดสินเชื่อ
25. ต นทุ น เมื่ อ เริ่ ม แรกของส ว นได เ สี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ถื อ ไว ภายใต สั ญญาเช า ที่ จั ด ประเภทเป น
อสั ง หาริ มทรั พ ย เพื่ อ การลงทุ น ตอ งเป นไปตามที่กํ าหนดไว สําหรับ สั ญญาเช าการเงิ นในย อ หน าที่
20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ตัวอยางเชน สินทรัพย
จะตองรับรูดวยมูลคาที่ต่ํากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน
ขั้นต่ํ าที่ ต อ งจ ายตามสั ญญาเช า และรั บ รูจํ านวนที่ เ ท ากันนั้ น เป นหนี้ สินตามที่ กํ าหนดไว ใ นย อ หน า
เดียวกัน
26. เงินสวนเกินใดๆ ที่จายตามสัญญาเชา ใหถือเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา
สําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย แตใหแยกออกจากหนี้สิน
หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รายการที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม คือ สวนไดเสีย ไมใชตัวอสังหาริมทรัพย แนวทางในการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยไดกําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52
แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนดมูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเริ่มแรก
27. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบางรายการ หรือมากกวาหนึ่งรายการจากการแลกเปลี่ยนกับ
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ หรือสินทรัพยซึ่งประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัว
เงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน ตัวอยางตอไปนี้ไมเปนเพียงคําอธิบายอยางงายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ระหวา งสินทรั พยที่ไม เปนตัวเงินกับสินทรัพยอื่น แตยังใช ไดกับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ไดกล าวถึงใน
ประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม เวนแต
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไมใชการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หรือ
27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลีย่ นได
อยางนาเชื่อถือ
กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาดวยวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะไมสามารถตัดรายการสินทรัพยที่ใช
แลกเปลี่ยนไดทันที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได ใหวดั ราคาทุนของสินทรัพย
ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปลี่ยน
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28. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขตของกระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการแลกเปลี่ยนจะมี
เนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
28.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพยแตกตาง
จากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงานที่ถูก
กระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
แลกเปลี่ยน
ในการพิจารณาวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแลกเปลี่ยนของรายการนั้น รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย หากเขาเงื่อนไขดังนี้
29. ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวากิจการสามารถวัดมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนนั้
29.2 สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวงของประมาณ
การไดอยางสมเหตุสมผลเพื่อใชในการประมาณมูลคายุติธรรม
หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดอยาง
น า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต อ งวั ด มู ล ค า ต น ทุ น ของสิ น ทรั พย ที่ ไ ด ม าด วยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พย ที่ นํ า ไป
แลกเปลี่ยน เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
นโยบายการบัญชี
30. ยกเวนที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใชวิธี
มูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 33 ถึง 55 หรือวิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56 และตองใชนโยบายการ
บัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดของกิจการ
31. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการเปลีย่ นแปลง
นั้ น ทํ า ให ง บการเงิ น ของกิ จ การแสดงรายการหรื อ เหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี อ ย า งเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหการนําเสนอ
ขอมูลเหมาะสมขึ้นกวาเดิม
32. มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิ จการกํ าหนดมูล คายุติธ รรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุ น
ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพื่อการเปดเผยขอมูล
(หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมไดกําหนด) ใหกิจการตอง
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กําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชการประเมินมูลคาจากผูป ระเมินราคาอิสระซึง่
มี คุ ณสมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ยวข อ งและประสบการณ ใ นการตี ร าคาในทํ า เลพื้ น ที่ แ ละในประเภทของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของ
32ก. กิจการอาจ
32ก.1 เลือกใชวิธีมูล คายุติธรรมหรือวิ ธีราคาทุ นสําหรับอสังหาริม ทรัพยเพื่ อการลงทุนทั้งหมด
ที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สินซึ่งทําใหการจายคืนหนี้สินนั้นขึ้นตรงกับมูลคายุติธรรมหรือ
ผลตอบแทนจากสินทรัพยที่ระบุไวซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดังกลาว และ
32ก.2 เลือ กใช วิธีมูลค ายุติ ธรรมหรือวิ ธีร าคาทุนสํ าหรั บอสังหาริม ทรั พยเ พื่อการลงทุ นที่เ หลื อ
ทั้งหมด ซึ่งอาจแตกตางจากวิธีที่เลือกใชในขอ 32ก.1
32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสั งหาริม ทรัพยภ ายในกิจการซึ่ง ออกหน วยลงทุ น
ให แ ก ผู ล งทุ น โดยมี สั ญ ญาการจ า ยผลตอบแทนขึ้ น ตรงกั บ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหรื อ ผลตอบแทนจาก
อสัง หาริมทรัพยใ นกองทุ นดั งกล าว และกิ จการก็มีก ารถือ หนวยลงทุ นดัง กล าวเองดวย ยอหนา ที่ 32ก
ไมอนุ ญาตใหกิจการวัด มูลคา อสัง หาริม ทรัพย ที่ถือโดยกองทุนดั งกล าวดวยราคาทุนบางสวนและมูลค า
ยุติธรรมบางสวน
32ค. หากกิจการเลือกวิธีที่แตกตางกันสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสองประเภทตามที่ไดกําหนดไวใน
ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซึ่งใชวิธีที่แตกตางกันตองรับรู
ดวยมูลคายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน หากเปนการ
ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรมมายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยนั้น

วิธีมูลคายุติธรรม
33. หลั ง จากรั บ รู ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรกแล ว กิ จ การที่ เ ลื อ กใช วิ ธี มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมต อ งวั ด มู ล ค า ของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวในยอหนาที่ 53
34. เมื่อสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามยอหนาที่ 6 กิจการไมสามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามยอหนาที่ 30 ไดอีกตอไป แตตอง
ใชวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น
35. กิจการตองรับรูกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
36. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูที่
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 5) มูลคายุติธรรม
จะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ เชน การจัดหาเงินแบบ
พิเศษ การขายและการเชากลับคืน ขอเสนอหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการขาย
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37. กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือจําหนาย
สินทรัพยนั้น
38. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันที่ในงบดุล
39. มูลคายุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุตธิ รรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทําการประมาณ ณ เวลาอื่น
คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นพรอมกัน
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็ม
ใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดขึ้นหากการแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญา
ขายเกิดขึ้นไมพรอมกัน
40. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสะทอนถึง รายไดคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน และขอ
สมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงสิ่งที่ผูมีความรอบรูและเต็มใจได
คาดการณ เ กี่ ย วกั บรายได ค า เช า จากสั ญ ญาเช า ในอนาคตภายใต ส ถานการณ ที่ เ ป น อยู ใ นป จจุ บัน ใน
ขณะเดียวกันก็จะตองสะทอนถึงกระแสเงินสดจายตางๆ (รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอื่นๆ) ที่คาด
วาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย กระแสเงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่
บางรายการยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่
อาจเกิดขึ้น)
41. ยอหนาที่ 25 ไดระบุหลักเกณฑในการรับรูเมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา
ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชาใหมใหเปนมูลคายุติธรรม
(ถาจําเปน) ในสัญญาเชาที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพย
ที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งสิ้นที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหนีส้ นิ ทีร่ บั รู)
ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรมตองไมเปลี่ยนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูก
รับรูดวยมูลคายุติธรรมหรือดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ําตามยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมของสินทรัพยที่เชาจากราคาทุนที่
กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไรหรือผล
ขาดทุนเริ่มแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อการ
เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก
42. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง ทั้งผูซื้อและ
ผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมถึง
ประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย และสภาพของตลาด ณ วันที่ในงบดุล ผูซื้อที่มีความ
เต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแตไมใชการบังคับใหซื้อ ผูซื้อนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซื้อหรือ
มุงมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได ผูที่จะซื้อ จะไมจายซื้อ ณ ราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กําหนดโดยผูซื้อและผูขาย
ที่มีความรอบรูและเต็มใจที่จะซื้อขาย
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43. ผูขายที่มีความเต็ มใจขายตองไมใ ชผูที่มีความกระตื อรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผู ที่ถูกบังคับใหขาย
ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมในสภาพตลาดปจจุบนั
ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามเงื่อนไขของตลาด
เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่แทจริงจะไมเขาขาย
ขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนเจาของในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะ
ไมคํานึงถึงสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของเจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
44. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผซู ื้อและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายถึง รายการที่
ผูมี สวนรวมไม มีค วามสัม พัน ธ กัน เป น พิเ ศษที่ กอ ให เ กิด การตกลงราคาซึ่ ง ไม ได ส ะท อนถึ งสภาพตลาด
รายการนี้เกิดขึ้นระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองในลักษณะที่เปนอิสระจากกัน
45. ตามปกติห ลัก ฐานที่ ดีที่ สุด ของมู ลค ายุ ติธ รรม คื อ ราคาป จจุ บัน ในตลาดที่มี การซื้ อขายคล องสํา หรั บ
อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ตั้ง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย หรือ
เงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
46. หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูลจากแหลง
ตางๆ รวมถึง
46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ตั้งที่แตกตาง
กัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงความ
แตกตางนั้น
46.2 ราคาล า สุ ดของอสั ง หาริ ม ทรั พย ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ในตลาดที่ มี ร ะดั บการซื้ อ ขายคล อ งรองลงมา
โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแตวันที่เกิดการซื้อขายดวยราคา
นั้น และ
46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพื้นฐานของประมาณการที่เชื่อถือไดของกระแสเงินสดใน
อนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (ถาเปนไปได) หลักฐาน
ภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในทําเลเดียวกันและสภาพ
เหมือ นกั น และใชอั ตราคิ ดลดที่ สะทอ นถึ งการประเมิ นของตลาดปจจุบันในเรื่อ งของความไม
แนนอนของมูลคาและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
47. ในบางกรณี แหลงตางๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคา
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเชื่อถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล
48. ในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแตเมื่อกิจการเริ่มไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (หรือเมื่อ
อสังหาริมทรัพยที่มอี ยูเดิมเริ่มเปลี่ยนเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายหลังจากการกอสรางหรือการ
พัฒนาเสร็จสมบูรณ หรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอย) โดยหลักฐานนั้นชี้ชัดวา/ความผันแปร
ในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นสูงมาก และเปนการยากที่จะประมาณความนาจะ
เปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนของการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรมเพียงคาเดียว
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นั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้นไมสามารถหาไดอยาง
นาเชื่อถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53)
49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซื้อและผูข ายทีม่ คี วาม
รอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณของกิจการ รวมถึงผลกระทบ
ของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจการและไมเกี่ยวของกับกิจการโดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไม
สะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซื้อและผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมี
ขอมูลดังกลาว
49.1 มูลคาสวนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ตางๆ ในพื้นที่ตางๆ
49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมกับสินทรัพยอื่นๆ
49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ
49.4 สวนไดเสียหรือภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้น
50. ในการหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูก
รับรูไวในงบดุลแลวซ้ําอีก เชน
50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเครื่องปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะรวมอยูใน
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรั พยเพื่อการลงทุ นมากกวาจะแยกรับรูตางหากเปนรายการที่ดิ น
อาคาร และอุปกรณ
50.2 หากใหเชาสํานักงานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงานจะรวม
มูลคายุติธรรมของเฟอรนิเจอรไวแลวเนื่องจากรายไดคาเชาไดรวมถึงการใชเฟอรนิเจอรดังกลาว
ดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว กิจการตอง
ไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก
50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือรายไดคา
เชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน
แยกตางหาก
50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึงกระแสเงิน
สดที่ คาดวา จะได รับ (รวมถึงค าเชา ที่อาจเกิด ขึ้นซึ่ งกิ จการต องจายในอนาคต) ดัง นั้นหากการ
วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงินทั้งหมดที่คาดวาจะตองจาย จึงจําเปนที่
จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเชาที่ไดรับรูเพื่อใหไดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนเพื่อใชในทางบัญชี
51. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนไม ไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะจายเพื่ อ
ปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีขึ้น และไมไดสะทอนถึงสวนไดเสียในอนาคตที่เกี่ยวของที่จะไดรับ
จากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น
52. ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะไดรับใน
อนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2548) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
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อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม และหากตองรับรู
รายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
53. ขอสันนิษฐานที่โตแยงไดอยางหนึ่งคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามในกรณียกเวนซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนวา เมื่อกิจการ
เริ่ ม ได อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น มา (หรื อ เมื่ อ อสั ง หาริ มทรั พ ย ที่ มี อ ยู ไ ด เ ปลี่ ยนสภาพเป น
อสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุนเนื่ องจากไดก อสร างอาคารเสร็จสมบูรณ หรือ เมื่อมี การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการใชงานของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซื้อขายทางการตลาดที่
เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยวิธีอื่น (เชน การประมาณการโดยใช
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได ในกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย
โดยใชวิธีราคาทุนที่กําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเทากับศูนย
กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น
54. ในกรณี ย กเว น ตามเหตุ ผ ลที่ ไ ด ก ล า วไว ใ นย อ หน า ก อ น กิ จ การต อ งใช วิ ธี ร าคาทุ น ในการวั ด มู ล ค า
อสั ง หาริ ม ทรั พย เ พื่ อ การลงทุ น ตามแนวทางที่ กํ า หนดให ถื อ ปฏิ บัติ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แลว กิจการยังคงตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนอื่นดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีดังกลาว แมวากิจการตองใชวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพือ่ การ
ลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยรายการอื่นๆ ได
55. หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว กิจการตองใชวธิ มี ลู คา
ยุติธรรมในการวัดมูลคาอยางตอเนื่องจนกวาจะมีการจําหนาย (หรือจนกระทั่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนนั้นกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือกิจการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อขาย
ตามปกติธุรกิจในภายหลัง) แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคา
ตลาดไดยากขึ้นก็ตาม

วิธีราคาทุน
56. หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพือ่
การลงทุนทั้งหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย)
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ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

การโอน
57. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐาน
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
57.1 เริ่มมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มไี วใชงาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย เพื่อมีไ วขาย ทําให มีการโอนจากอสังหาริ มทรัพย เพื่อการ
ลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ
57.3 สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมกี ารโอนจากอสังหาริมทรัพยทมี่ ีไวใช
งานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.4 เริ่ ม สั ญญาเช าแบบดํ าเนิ น งานกั บ กิ จ การอื่ น ทํ าให มี ก ารโอนจากสิ นค า คงเหลื อ ไปเป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
57.5 สิ้นสุดการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยระหวาง
การก อ สร างหรื อ การพั ฒนา (ซึ่ ง อยู ภายใต ข อ กํ าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ) ไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
58. ยอหนา 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย เมื่อกิจการตัดสินใจที่
จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือวาอสังหาริมทรัพยนั้นเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบดุล และไมถอื วาอสังหาริมทรัพยนนั้ เปน
สินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการเริ่มปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตอในอนาคตกิจการไมตองโอนอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานในระหวางที่มีการปรับปรุง
59. ยอหนา 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
อสั ง หาริ ม ทรั พย ที่ มี ไ ว ใ ช ง านกั บ สิ น ค า คงเหลื อ จะไม ทํ า ให มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น
เปลี่ ยนแปลงและจะไมทํ า ให ร าคาทุ น ของอสัง หาริ ม ทรั พย ที่ ใ ช ใ นการวั ด มู ล ค าหรื อ การเปด เผยข อ มู ล
เปลี่ยนแปลง
60. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรมไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไว
ใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงานเปนราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพยที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ
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61. หากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกดวยมูลคา
ยุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน กิจการตองปฏิบัติกับผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น
ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
62. กิจการตอ งคิดคาเสื่อมราคาของอสัง หาริมทรัพยที่มีไวใ ชงานและรับรูขาดทุนจากการดอยคา จนถึงวัน ที่
อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองปฏิบัติตอผลตางที่เกิดขึ้น ณ
วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ กลาวคือ
62.1 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลงใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยนั้น
เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตีราคาสินทรัพย” ในสวน
ของผู ถือหุน สวนที่ ลดลงตองนําไปหักออกจากบัญชี “สวนเกินทุ นจากการตี ราคาสินทรัพย ”
กอน และ
62.2 กรณีมลู คาตามบัญชีของสินทรัพยเพิม่ ขึ้น ใหรับรูดังนี้
62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยบันทึก
ไว จํานวนที่เพิ่มขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด จํานวนที่รับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
กลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคา) หากไมเคยมีการรับรูขาดทุน
จากการดอยคามากอน
62.2.2 สวนที่เพิ่มขึ้นที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของภายใต
บัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หากมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน
63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม กิจการ
ตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่โอน กับมูลคาตามบัญชีกอนการ
โอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
64. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
ถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ
65. เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่สรางขึ้นเอง ที่จะบันทึก
ดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จสิ้น
กับมูลคาตามบัญชีกอนหนานั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

ลงราชกิจจา 14-05-52
18

การจําหนาย
66. กิจการตองตั ดรายการอสังหาริ มทรัพ ยเพื่อ การลงทุนออกจากงบดุล เมื่อกิ จการจํ าหนายหรือ เลิกใช
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการจําหนายอีก
67. การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเชาการเงิน ในการพิจารณา
วันที่ถือเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่ อง รายได ในการรั บรูรายได จากการขายสิ นค าและพิ จารณา
แนวปฏิบัติ ที่เกี่ ยวข องในมาตรฐานการบั ญชีฉบับดังกลาว นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ใชไดกับการจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชา
กลับคืน
68. ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจการรับรูตนทุนของการเปลี่ยนแทนสวนของสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไมมี
การคิดคาเสื่อมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่
ถูกเปลี่ ยนแทน กิจการอาจใชตน ทุนของการเปลี่ยนแทนเปน ตัวบง ชี้ถึงตน ทุนของสวนที่ ถูกเปลี่ ยนแทน
ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนอาจสะทอนถึงการลดมูลคาของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแลว ในกรณีอื่นๆ อาจเปนไปไดยากที่จะ
ประเมิ น ว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมที่ ล ดลงเนื่ อ งจากส วนที่ ถู ก เปลี่ ยนแทนเป น เท า ใด กรณี ที่ ยากในการปฏิ บั ติ
ทางเลือกหนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือใหรวมตนทุน
ของการเปลี่ยนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรมใหมตามที่
กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแทน
69. ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณาจาก
ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น และตอง
รับรูผลกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา ไดกําหนดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนไวเปนอยางอื่น)
70. กิจการรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยมูลค า
ยุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด ใหรับรูสิ่งตอบ
แทนที่จะไดรับเมื่อเริ่มแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่จะไดรับกับราคาเทียบเทา
ราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 เรื่อง (ปรับปรุง 2550) รายได
71. กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับหนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะ
ผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปแลว
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72. คาชดเชยทีไ่ ดรับจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทีด่ อยคา โอนให หรือยกเลิก
ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนัน้
73. การดอยคาหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน การขอเงินคืนหรือการจายเงินคาชดเชยจาก
บุคคลทีส่ าม และการซือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังหรือการกอสรางสินทรัพยเพือ่ เปลี่ยนแทน เปนเหตุการณเชิง
เศรษฐกิจทีไ่ มเกี่ยวของกัน และตองบันทึกบัญชีแยกจากกันดังตอไปนี้
73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่ 66 ถึง 71
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 คา ชดเชยจากบุ ค คลที่ส ามสํ าหรั บอสัง หาริ มทรั พย เพื่ อการลงทุ น ที่ด อยค า โอนให หรื อยกเลิ ก
ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น
73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู ซื้อ หรือกอสรางเพื่อเปลี่ยนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปดเผยขอมูล
วิธีมูลคายุติธรรมและวิธรี าคาทุน
74. การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาดานผูใหเชา กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามวิธี
สัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองเปดเผยขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดาน
ผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน
75. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
75.1 กิจการใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่
ถือตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือไม และในสถานการณใด
75.3 หากการจัดประเภททําไดยาก (ดูยอหนาที่ 14) เกณฑที่กิจการใชในการแยกอสังหาริมทรัพย
เพื่ อ การลงทุ น ออกจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ไ ว ใ ช ง าน และเกณฑ ใ นการแยกออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่มีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ
75.4 วิธีการและข อสมมติที่สําคั ญที่ใชในการกําหนดมูลค ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน รวมทั้งขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือ
กํ าหนดๆ จากป จ จั ย อื่ น (ซึ่ ง กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล ) เนื่ อ งจากลั ก ษณะเฉพาะของ
อสังหาริมทรัพยนั้นและการขาดขอมูลของตลาดที่เปรียบเทียบได
75.5 ระดับที่มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซึ่งไดมีการวัดมูลคาหรือเปดเผย
ขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญใน
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วิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีการ
ประเมินนั้น หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงไวดวย
75.6 จํานวนที่ไดรับรูใ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
75.6.2 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา) ที่เกิด
จากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด และ
75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมทั้งคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด
75.6.4 การเปลี่ ย นแปลงสะสมในมูล ค ายุ ติธรรมที่รั บรู ในกํ าไรหรือ ขาดทุนจากการขาย
อสั ง หาริ มทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ นจากกลุ ม ที่ ใ ช วิ ธี ร าคาทุ นมายั ง กลุ ม ที่ ใ ช วิ ธีมู ล ค า
ยุติธรรม (ดูยอหนาที่ 32ค)
75.7 ขอจํ ากั ดที่ มีแ ละจํานวนที่ มีข อจํากัด ในการรั บรู อสั งหาริ มทรัพย เพื่ อการลงทุนหรื อการโอน
รายไดและเงินที่ไดรับจากการจําหนาย
75.8 ขอตกลงที่สําคัญในการซื้ อ ก อสราง หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุ นหรือ ในการ
ซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น

วิธีมูลคายุติธรรม
76. นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่
กําหนดในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ กับสวนเพิ่มที่เกิดจากการรวม
รายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
76.2 สวนเพิ่มที่เกิดจากการรวมกิจการ
76.3 สิ น ทรั พ ย ที่ จั ด ประเภทเป น ถื อ ไว เ พื่ อ ขาย หรื อ รวมอยู ใ นกลุ ม สิ น ทรั พ ย ที่ ร อจํ า หน า ย
ซึ่ง จั ด ประเภทเปนถื อ ไว เพื่ อ ขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง
2550) เรื่ อง สิ นทรัพ ยไ มหมุนเวี ยนที่ถื อไวเ พื่อ ขายและการดํ าเนินงานที่ ยกเลิ ก และการ
จําหนายอื่นๆ
76.4 ผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการตีราคาใหเปนมูลคายุติธรรม
76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินที่นําเสนอ
รายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปน
สกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
76.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
77. เมื่อการวัดมูลคาที่ไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญเพื่อใหตรง
ตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ําสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไดรับรูแลว
เปนสินทรัพยและหนี้สินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 50 กิจการตองเปดเผยการกระทบยอด
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ระหวางการวัดมูลคาที่ได กับการวัดมูลคาที่ปรับปรุงแลวซึ่งรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอด
รวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่รับรูซึ่งมีการบวกกลับ และยอดปรับปรุง ที่สําคัญอื่นๆ
78. ในกรณียกเวนที่อางถึงในยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชราคา
ทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
การกระทบยอดที่ระบุในยอหนาที่ 76 จะตองเปดเผยจํานวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
นั้นแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผย
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
78.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสงู (หากสามารถหาได) และ
78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนทีไ่ มไดบันทึกดวยมูลคายุติธรรม
78.4.1 ขอเท็จจริงที่วากิจการไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ไมไดบันทึกดวย
มูลคายุติธรรม
78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่จําหนาย และ
78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนที่ไดรบั รู

วิธีราคาทุน
79. นอกจากการเปดเผยขอมูลตามทีก่ ําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56
ตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
79.1 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาทีใ่ ช
79.2 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช
79.3 ราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสม (ยอดรวมกับขาดทุนจากการดอยคาสะสม) ณ วันตนงวด
และสิ้นงวด
79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวัน
สิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้
79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อกับสวนเพิ่มที่เกิดจากการ
รวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย
79.4.2 สวนเพิ่มที่เกิดจากการรวมกิจการ
79.4.3 สินทรัพยที่จัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่รอจําหนาย
ซึ่ง จั ด ประเภทเป นถื อ ไวเ พื่ อ ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก และการจําหนายอื่นๆ
79.4.4 คาเสื่อมราคา
79.4.5 ขาดทุ นจากการดอ ยค าที่รั บ รูแ ละจํ านวนขาดทุ นจากการด อ ยค าที่ก ลับ รายการใน
ระหวางงวดตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย
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79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินที่
นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน
ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน และ
79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณียกเวนตามที่กําหนดไวในยอหนาที่
53 เมื่อกิจการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนไดอยาง
นาเชื่อถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และ
79.5.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสงู (หากสามารถหาได)

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง
วิธีมูลคายุติธรรม
80. กิจการที่ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชีสว นไดเสีย
ในอสังหาริมทรัพยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกนั้นเปนการปรับปรุงในกําไรสะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการได
เลือกวิธีการบัญชีนี้เปนครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงินหรือที่ใด
ก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น (ซึ่งการกําหนด
มูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 และแนวปฏิบัติในยอ
หนาที่ 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังนี้
80.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สดุ ที่ไดมีการนําเสนอมูลคายุติธรรมนั้น
และ
80.1.2 ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว
80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุงยอนหลัง
ขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว
81. มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ กํา หนดวิ ธี ปฏิ บัติที่ แตกต า งจากข อ กํ าหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุ ง 2550) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอ ผิด พลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมไดในทางปฏิบัติ
82. เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดใหรวมถึง
การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวย

วิธีราคาทุน
83. เมื่อกิจการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนครั้งแรกและเลือกใชวิธีราคาทุนใหถือเปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การ
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เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีใหรวมถึง
การจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มดวย
84. ขอกําหนดในยอหนาที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ใหถือเปนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต

วันถือปฏิบตั ิ
85. มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ใ ห ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ นสํ าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติใชมาตรฐานนี้กอนกําหนดได หาก
กิจการนํามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนกอน 1 มกราคม 2554
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล พ.ศ. 2549
(IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (2006))
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
สารบัญ

ยอหนาที่
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่ วของกับสินทรัพย
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่ วของกับรายได
การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
การเปดเผยขอมูล
การปฏิบตั ิในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
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1-2
3-6
7- 33
23
24-28
29-31
32-33
34-38
39
40
41

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา
ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี
ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติต ามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป แบบอื่ น
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้
2.1 ปญหาที่เปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบการเงิน ที่สะทอน
ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน

2.2 ความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ใหแกกจิ การในรูปของประโยชนทางภาษี เชน ชวงระยะเวลาปลอดภาษี
เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได
2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ง กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อ มีการ
ประกาศใช)

คํานิยาม
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
หมายถึง
รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานที่มีลักษณะคลายคลึง
รัฐบาล
กันไมวาจะเปนหน วยงานในระดับทอ งถิ่น ระดั บประเทศ
หรือระดับระหวางประเทศ
หมายถึง
การที่รัฐบาลใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
กิ จ การใดกิ จการหนึ่ ง หรื อ กลุ มกิ จ การที่ มี คุณ สมบั ติ ต าม
เงื่อนไขที่รัฐ บาลกําหนด ความชวยเหลื อจากรัฐ บาลตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม ร วมถึ ง
ประโยชนที่รัฐบาลใหโดยทางออม ซึ่งมีผลตอเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไป เชน การจัด สรา งสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่กําลัง
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พั ฒ นา หรื อ การออกข อ กํ า หนดทางการค าที่ จํ ากั ด
ความสามารถในการแขงขันของคูแขงทางการคา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ความชว ยเหลือ จากรัฐ บาลในรูปของการโอนทรัพยากร
ใหแกกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่กิจการตองปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขที่ เกี่ ยวของกั บการดํ า เนินงานของกิ จการทั ้ง ที ่ได
ปฏิบัติแลวในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุน
จากรั ฐ บาลไม ร วมถึ ง ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลที่ ไ ม
สามารถกําหนดมูลคาไดอยา งสมเหตุสมผลและรายการ
คา ที่ ทํ า กั บ รั ฐ บาลซึ่ ง ไม ส ามารถแยกจากรายการค า
ตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนที่เกีย่ วของกับ
สินทรัพย

หมายถึง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักใหกิจการที่เขา ขาย
ไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือไดมาซึ่งสินทรัพยระยะ
ยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกั บการจํากัด ประเภทหรื อ
สถานที่ตั้งของสินทรัพยหรือ ระยะเวลาที่กิจการตองจัดหา
หรือถือครองสินทรัพยนั้น

เงินอุดหนุนที่เกีย่ วของกับ
รายได

หมายถึง

เงินอุด หนุนจากรัฐ บาลที่ ไมใชเ งินอุดหนุ นที่เกี่ยวของกั บ
สินทรัพย

เงินกูย ืมที่ไดรับการยกหนี้

หมายถึง

มูลคายุตธิ รรม

หมายถึง

เงิ น กู ยื ม ที่ ผู ใ ห กู ยื ม สละสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํ า ระหนี้ เ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณเปนไปตามเงื่อนไข ที่กําหนดไว
จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกนั ใน
ขณะ ที่ ทั้ ง สอง ฝ า ยมี ค ว ามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในกา ร
แลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

4. ความชวยเหลือ จากรัฐ บาลมีหลายรูป แบบซึ่ง แตละรูป แบบมีลัก ษณะและเงื่อนไขในการใหความช วยเหลือ ที่
แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุป ระสงคเพื่อเปนการสนับสนุนใหกิจการเริ่มดําเนิน การบาง
ประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว
5. การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีนัยสําคัญตอการจัดทํางบการเงินของกิจการดว ยเหตุผลสองประการ
ประการแรก เมื่อกิจการไดรับทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐ บาล กิจการตอ งกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนัน้ ประการทีส่ อง กิจ การควรเป ดเผยข อ มู ล ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ขอบเขตของ
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ประโยชนที่กิจการไดรับจากความชวยเหลือดังกลาวในระหว า งงวดที่ เ สนอรายงาน ซึ่ ง จะช ว ยในการเปรี ย บ
เทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอน และการเปรียบเทียบงบการเงินกับกิจการอืน่
6 บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่นเชน เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินคาและบริการ หรือเงินเพิ่ม
พิเศษ เปนตน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินดวยมูลคายุติธ รรมจนกวาจะ
เชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาเปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้
7.1 กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว
7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น
8. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนและกิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมิไดเปนหลัก ฐานที่
ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น
9. รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใชกับเงินอุดหนุน
ดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเป นเงินสดหรือจะไดรับในรูปของการลดหนี้สินที่มีตอรัฐบาล
กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
10. กิจการตองถือวาเงินกูยืม ที่ไดรับการยกหนี้จากรัฐบาลเปนเงิน อุดหนุนจากรัฐ บาลเมื่อสามารถเชื่อมั่น ไดอ ยาง
สมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น
11. เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพยที่อ าจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธกับเงิน
อุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
12. กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดอยางเปนระบบตามเกณฑที่ทําใหสามารถจับคูร ายได
จากเงิน อุด หนุน ดัง กลา วกับตนทุนที่เงินอุด หนุนนั้นจา ยใหเปน การชดเชย กิจ การตองไมบันทึก เงิน
อุดหนุนดังกลาวโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
13. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาจแบง ไดเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่งบันทึกเปน
ทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สองบันทึกเปนรายไดโดย
กิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง หรือหลายงวดบัญชี
14. ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไวในงบดุลมากกวาที่จะนําไปแสดงหักกลบ
กับคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุน เนื่อ งจากกิจการไมตองจายคืนเงิน อุดหนุนนี้ใหกับรัฐบาล
ดังนั้น กิจการควรบันทึกเงินอุดหนุนนี้โดยตรงไปยังสวนของเจาของ
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14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมควรรับรูเขาในงบกําไรขาดทุน เนื่องจากไมไดเปนสิ่งที่กิจการทํามาหาได แตเปน
เงินไดเปลาที่รัฐบาลใหเพื่อเปนสิ่งจูงใจโดยปราศจากตนทุนที่เกี่ยวของ
15. ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนรายไดใหเหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงินที่ไมไดรับมาจากผูถือหุน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไมควรบันทึกโดย
ตรงไปยังสวนของเจาของ แตควรรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนใหญไมใชเงินใหเปลา เนื่องจากกิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูก พัน
ตางๆ ที่กําหนดไวกอนที่จะไดรับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได
เพื่อจับคูกับตนทุนที่เกี่ยวของที่เงินอุดหนุนนั้นตั้งใจจายใหเปนการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ ในเมื่อกิจการ
แสดงภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลไวในงบกําไรขาดทุนเชนเดียวกัน
16. ตามหลักพื้นฐานของแนวทางที่บันทึกเปนรายไดกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตามเกณฑที่
เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่ทําใหเกิดการจับคู เงินอุดหนุน ดังกลาวกับตน ทุนที่เกี่ยวขอ ง
การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินไมถือวาเปนไปตามขอสมมติเรื่องเกณฑคงคาง (ดู
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอื่นที่เหมาะสมในการปนสวนเงิน อุดหนุนดัง กลาว
เปนรายไดในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น
17. โดยสวนใหญระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปนระยะเวลาที่
กําหนดไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับคาใชจายรายการใดตองรับรูเปนรายได
ในงวดเดียวกั บที่ คาใช จายนั้ นเกิ ดขึ้น ในทํ านองเดี ย วกั น เงิ นอุดหนุนจากรั ฐบาลที่ เกี่ ยวข องกับสิ นทรัพ ย
เสื่อมสภาพตองรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการตัดจําหนายคาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยนั้น
18. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ย วขอ งกับสินทรัพยที่ไมเสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันบางประการ ซึ่งในกรณีนี้กิจการสามารถรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มี
คาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของที่ดิน
โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการตองสรางอาคารบนที่ดินนั้น กรณีนี้กิจการควรรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายได
ตลอดอายุการใชงานของอาคารนั้น
19. ในบางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐ บาลที่ กิจการไดรับอาจเปนเพียงสว นหนึ่ง ของความชว ยเหลือ ทางการเงินหรื อ
งบประมาณที่รัฐบาลใหแกกิจการ ซึ่งความชวยเหลือนั้นมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการตองปฏิบัติตาม ในกรณี
ดังกลาว กิ จการจําเปน ตองใชความระมัดระวัง ในการระบุวาการปฏิบัติตามเงื่ อ นไขใดทําให เกิดตน ทุนและ
คาใชจายรายการใดเพื่อกําหนดระยะเวลาที่จะรับรูเงินอุดหนุน นั้นเปนรายได ในบางกรณีกิจการอาจตอ งใช
เกณฑการปนสวนที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน
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20. สําหรับเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหแกกจิ การในภายหลังเพือ่ ชดเชยกับคาใชจา ยหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้นแลวหรือเพื่อใหความสนับสนุนดานการเงินแกกิจการในทันทีโดยกิจการไมมีตนทุนที่ตองจายใน
อนาคต กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน
21. ในบางสถานการณกิจการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานการเงินแก
กิจการในทันทีมากกวาที่จะเปนการจูงใจใหกิจการจายรายจายบางรายการ รัฐบาลอาจจํากัดการใหเงินอุดหนุน
กับกิจการใดกิจการหนึ่งเปนการเฉพาะ และอาจไมไดใหเงินอุดหนุนนั้นกับผูรับผลประโยชนทกุ กลุม สถานการณ
ดังกลาวอาจทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้นพรอมกับ
เปดเผยขอมูลเพื่อใหมั่นใจวาผูใชงบการเงินสามารถเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน
22. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพื่อชดเชยกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนใหถือเปนรายการ
คางรับของกิจการ กิจการตอ งรับรูเงินอุดหนุน ดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน นั้น
พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน
23. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่นใหแกกิจการ
เพื่อใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาวโดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
ไมเปนตัวเงิน และบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได กิจการอาจเลือกที่จะบันทึก
สินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไวในสัญญา

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
24. กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปน
ตัวเงินซึ่งวัดคาดวยมูลคายุติธรรมในงบดุล เปนรายไดรอการรับรูหรือนําเงินอุดหนุนดังกลาวมาแสดงหักจาก
มูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
25 การแสดงรายการในงบการเงินของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือสวนของเงินอุดหนุนที่เหมาะสม) ทีเ่ กีย่ วของกับ
สินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี
26. วิธีที่หนึ่งใหกิจการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการรับรูและทยอยรับรูเปนรายได ตามเกณฑทเี่ ปน
ระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
27. วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเสื่อ มสภาพ
ในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง
28. การซื้อสินทรัพยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกระแสเงินสดของ
กิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในงบกระแสเงินสดเพือ่ แสดงให
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เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสิน ทรัพยที่
เกี่ยวของเพื่อการแสดงรายการในงบดุลหรือไม

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได
29.กิ จการอาจแสดงเงิ น อุ ดหนุ น ที่ เกี่ ย วข องกั บรายไดเป นรายไดในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงเป น รายการแยก
ตางหากหรือแสดงภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบ
กําไรขาดทุน
30.ผูสนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเปนรายการแยกตางหากใหเหตุผลวา
การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได
แยกต างหากจากคาใช จ ายจะทํ าใหส ามารถนํ าค าใช จายดั ง กล าวมาเปรี ย บเที ย บกั บค าใช จ ายอื่ น ที่ ไ ม ได รั บ
ผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผูสนับสนุนการนําเงินอุดหนุนไปหักจากคาใชจายที่เกี่ย วขอ งในงบกําไร
ขาดทุนโตแยงวาคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับเงินอุดหนุนนั้น
ดังนั้น การแสดงคาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได
31.การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุน ดังกลาวเพื่ อชวยใหผูใชงบการเงิ นสามารถเขาใจงบการเงินไดอย างถูกตอง และกิจการตองเปดเผย
ผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีตอรายไดหรือคาใชจายแตละรายการแยกตางหากจากกัน

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
32. การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ( ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด)
หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได ในขั้นแรกกิจการตองนําเงินอุดหนุนที่จายคืนนั้นไป
หักจากรายไดรอการรับรูที่ไดบันทึกไวสําหรับเงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูง
กวายอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู หรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีดังกลาว กิจการตองรับรูสวนเกินของ
เงินอุดหนุนที่ตองจายคืนนั้นเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือลด
รายไดรอการรับรูดวยจํานวนที่ตองจายคืน นอกจากนั้น กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที
33.ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงิน อุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูล คาตามบัญชีใหมของ
สินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล
34.นอกเหนือจากการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอืน่ ซึ่งไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และอาจมีรายการคาทีท่ ํากับรัฐบาล
ซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ
35. ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ไดแ ก ความชว ยเหลือทางดานเทคนิคที่ให
เปลาหรือคําแนะนําทางดานการตลาดและการค้ําประกัน ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจาก
รายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลที่มีผลตอยอดขายบางสวนของกิจการ
กรณีดังกลาวกิจการไดรับประโยชนจากความชวยเหลือแตการที่จะแยกการดําเนินการคาตามปกติออกจากความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลอาจไมสามารถกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนได
36. หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือ จากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขตและระยะเวลาของความชวยเหลือนั้น เพื่อมิใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด
37. เงินกูที่ไมมีดอกเบี้ยหรือเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ย ต่ําถือเปนความชวยเหลือจากรัฐ บาลรูปแบบหนึ่งแตกิจการไม
สามารถกําหนดผลประโยชนที่ไดรับเปนจํานวนเงินหรือคํานวณเปนดอกเบี้ยได
38. ความชวยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึง ความชวยเหลือ ดานสาธารณูปโภคที่รัฐบาล
ใหในรูปของการปรับปรุงระบบขนสงทั่วไปและการปรับปรุงเครือขายการสื่อสาร และการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพื่อใหทองถิ่นโดยรวมไดใชประโยชนตลอดไป

การเปดเผยขอมูล
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใชใน
การแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึงความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง
39.3 เงื่อนไขที่กิจการยังไมไดปฏิบัติและเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอื่น ซึ่งเกี่ยวของกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาลที่กิจการรับรู

การปฏิบัตใิ นชวงเปลี่ยนแปลง
40. เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกกิจการตองปฏิบัติตามทุกขอ ดังตอไปนี้
40.1 เปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไวอยางเหมาะสม
40.2 ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
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ทางบัญชีและขอผิดพลาด
40.2.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนบางสวนทีก่ จิ การ
มีสิทธิจะไดรับหรือเงินอุดหนุนที่จะตองจายคืนที่เกิดขึน้ หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีผลบังคับใช

วันถือปฏิบัติ
41. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนตนไป
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
หลักการและเหตุผล
แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับสิทธิการเชา เนื่องจากใน
ปจจุบันกิจการที่มีสิทธิการเชามีการบันทึกบัญชีในลักษณะที่แตกตางกัน โดยแสดงสิทธิการเชาเปนสินทรัพย
ถาวร สินทรัพยไมมีตัวตน หรือคาใชจายจายลวงหนา และวัดมูลคาดว ยทั้งวิธีราคาทุนและวิธีราคาที่ตีใหม
แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน

การบัญชีสําหรับสิทธิการเชา
สิทธิการเชา เปน สิทธิการเชา ไมใชสินทรัพยไมมีตัวตน และไมใชสินทรัพยถาวรแสดงเปน
รายการแยกตางหากในงบดุลดวยราคาทุน หรือในกรณีที่เขาเงื่อนไขสามารถจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนใหวัดมูลคาสิทธิการเชา ดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1. การบันทึกบัญชีสิทธิการเชาที่ดิน
1.1 สิทธิการเชาที่ดินที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเด็น
ในกรณีที่กิจการ (“ผูเชา”) ทําสัญญาเชาที่ดินที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจาก
เจ า ของที่ ดิ น โดยจ า ยเงิ น เพื่ อ ให ไ ด สิ ท ธิ ใ นการเช า ที่ ดิ น หรื อ เงิ น ล ว งหน า ค า เช า หรื อ เงิ น กิ น เปล า
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม กิจการจะตองบันทึกเงินที่จายดังกลาวอยางไร
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน (“มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
38”) ยอหนาที่ 3 กําหนดวา หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินทรัพยไม
มีตัวตนประเภทใดไวโดยเฉพาะแลว กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ ตัวอยา งของรายการที่ไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ไดแก สัญญาเชาที่อยู
ภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา (“มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17”) ยอหนาที่ 14 กําหนดวา “การเชาที่ดินและอาคารตามสัญญาเชา ตองจัดประเภทเปนสัญญา
เชาการเงิน หรือสัญ ญาเชา ดํา เนิน งานในลักษณะเดีย วกับการจัด ประเภทสัญ ญาเชา สํา หรับสิน ทรัพยอื่ น
อยางไรก็ตาม ที่ดินมีลักษณะพิเศษ คือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัด หากคาดวา
จะไม ต อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ไปให ผู เ ช า ณ วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช า ผู เ ช า จะไม ไ ด รั บ ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาที่ดินจะถือเปนสัญญา
เชา ดํ า เนิ น งาน ดั ง นั้น จํา นวนเงิ น ที่จ า ยเมื่ อเข า ทํา สั ญ ญาเชา หรือการได สิทธิ การเชา ซึ่ ง เปน สัญ ญาเช า
ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนาซึ่งตองตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบของประโยชน
ที่ไดรับ”

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 041151

1

รางแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
ในกรณีที่ผูเชาทําสัญญาเชาที่ดินที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยจายเงินเพื่อให
ไดสิทธิในการเชาที่ดิน หรือเงินลวงหนาคาเชา หรือเงินกินเปลา ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม กิจการตองไม
บันทึกเงินที่จายดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 ไม
รวมถึงสัญญาเชาที่อยูในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 แตผูเชาตองบันทึกเปนคาเชาจา ย
ลวงหนาและใหตัดจายไปตลอดอายุสัญญาเชาตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เนื่องจากลักษณะของ
ทรัพยสินที่เปนที่ดินจะมีอายุการใชประโยชนไมมีกําหนด และหากไมคาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินไป
ใหแกผูเชา เมื่อสิ้น สุด อายุสัญ ญาเชา อีกทั้ง ผูเชามิไดรับการโอนสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดของทรัพยสินที่ครอบครองอยู กิจการจึงตองจัดประเภทสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
และเนื่องจากสัญญาเชาที่ดินที่ไมถือเปนสัญญาเชาการเงิน สิทธิการเชาที่ดินก็ไมถือเปนสินทรัพยถาวรตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (“มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 16”) เนื่องจากความเสี่ยงและผลตอบแทนในที่ดินดังกลาวยังมิไดโอนมายังผูเชา
นอกจากนี้ ไม มี ม าตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ นุ ญ าตให แ สดงมู ล ค า สิ ท ธิ ก ารเช า หรื อ
ค า เช า จ า ยล ว งหน า ที่ ไ ม ถื อ เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ผู เ ช า จึ ง ไม ส ามารถ
ตีราคาสิทธิการเชาได แตผูเชาตองประเมินการดอยคาของสิทธิการเชาเมื่อมีขอบงชี้ที่อาจทําใหเกิดการดอยคา
ทุกรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

1.2 การบันทึกบัญชีสิทธิการเชาที่ดินที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเด็น
ผู เ ช า สามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี สิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น
และวัดมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวดวยวิธีมูลคายุติธรรมไดหรือไม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ยอหนาที่ 5 กําหนดวา
“อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร หรือทั้ง
ที่ดินและอาคาร) ที่ถือครอง (โดยเจา ของ หรือโดยผูเ ชาภายใตสัญญาเชาการเงิน ) เพื่อหาประโยชนจาก
รายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อ 1) ใชในการ
ผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ 2) ขายตามปกติธุรกิจ”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ยอหนาที่ 6 กําหนดไว
ว า “สิ น ทรั พ ย ที่ ถื อ ครองโดยผู เ ช า ภายใต สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานอาจจั ด ประเภทและบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดเมื่อ และเฉพาะเมื่อสินทรัพยดังกลาวเขานิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนและผูเชาตองใชวิธีมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาสินทรัพยนั้น”
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
เมื่อมาตรฐานการบัญชีของไทย เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีการประกาศใช ผู
เชาอาจบันทึกสิทธิการเชาที่ดินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดในกรณีที่เขา
เงื่อนไขตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกลาว และตองแสดงมูลคาสิทธิการเชาที่ถือเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนดวยวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น
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อยางไรก็ดี แมวาสิทธิการเชาที่ดินจะเขาเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่
การลงทุน แตกิจการสามารถเลือกที่จะไมจัดประเภทสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนก็ได แตตองบันทึกบัญชีสิทธิการเชาดังกลาวเปนคาใชจายจายลวงหนาและแสดงมูลคาดวยราคาทุน

2. การบันทึกบัญชีอาคารบนที่ดินเชา
2.1 สิทธิการเชาอาคารที่ไมใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเด็น
ในกรณีสัญญาเชาที่ดินระยะยาวกําหนดใหผูเชาจะตองสรางอาคารบนที่ดินเชาและยกให
เปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินเมื่อสรางเสร็จหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งคากอสรางอาคารถือเปนสวนหนึ่งของ
คาตอบแทนจากการใชประโยชนบนที่ดินและอาคารหรือคาเชา ผูเชาจะตองพิจารณาสัญญาเชาที่ดินดังกลาว
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา หรือไม หรือสามารถบันทึกอาคาร
ดังกลาวเปนสินทรัพยถาวรไดทุกกรณี
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินกําหนดใหผูเ ชา ตองจา ยเงินสรางอาคารและโอนกรรมสิทธิ์ใน
อาคารให เ ป น ของเจ า ของที่ ดิ น ไม ว า จะโอนเมื่ อ สร า งเสร็ จ หรื อ โอนเมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาก็ ต าม ผู เ ช า
ไมสามารถบันทึกคากอสรางอาคารเปนสินทรัพยถาวรไดทันทีทุกกรณี แตตองพิจารณาวา สัญญาเชาที่ดินและ
อาคารเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ตามที่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กําหนดไว
ถาสัญญาเชาที่ดินและอาคารเปนสัญญาเดียวกัน กิจการตองแยกองคประกอบของสัญญา
เชาที่ดินและสัญญาเชาอาคารออกจากกันตามมูลคายุติธรรมของการเชาสินทรัพยแตละประเภท ซึ่งโดยปกติ
สัญญาเชาที่ดินที่กําหนดใหผูเชาสรางอาคารบนที่ดินเชาและยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินเมื่อสราง
เสร็จหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาและมีอายุสัญญาเชาสั้นกวาอายุการใชงานของอาคารจะมีอัตราคาเชาต่ํากวาราคา
ตลาด เนื่องจากคาเชาที่ดินบางสวนไดแฝงอยูในคากอสรางอาคารซึ่งผูเชาตองจายแลว ดังนั้น ผูเชาจึงตอง
แยกสวนประกอบของสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาอาคารออกจากกันตามอัตราคาเชาตลาด แลวจึงพิจารณา
จัดประเภทของสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาอาคารใหถูกตองตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
หากผูเชามีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาอายุสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใชประโยชนสวนใหญ
ของอาคาร ถือวาเขาเงื่อนไขเปนสัญญาเชาการเงิน ผูเชาสามารถบันทึกอาคารนั้น เปนสินทรัพยถาวรไดดวย
จํานวนเทากับตนทุนคากอสรางสุทธิจากมูลคาที่ปนสวนใหเปนคาเชาที่ดิน และสามารถตีราคาอาคารนั้นได
ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับตนทุนคากอสรางที่
ปนสวนไปเปนคาเชาที่ดิน ใหผูเชาบันทึกไวเปนคาเชาจายลวงหนาและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชา
โดยไมสามารถตีราคาได
หากอายุสัญญาเชาไมไดครอบคลุมอายุการใชประโยชนสวนใหญของอาคาร และในสัญญา
เชาระยะยาวของอาคารระบุใหมีการปรับคาเชาขึ้นตามอัตราตลาดไดเปนระยะ ๆ ถาหากไมคาดหมายวาจะมี
การโอนกรรมสิทธิ์ของอาคาร หรือถามีการปรับปรุงอัตราคาเชาตามอัตราตลาดไดเปนระยะ ๆ โดยผูใหเชา
ยังคงเปนผูรับภาระสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดในการเปนเจาของทรัพยสิน สัญญาเชา
นั้น จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน กิจการตองบันทึกตนทุนคากอสรางอาคารเปนคาใชจายจายลวงหนาและตัด
จําหนายไปตลอดอายุการเชาที่ดิน และไมสามารถแสดงดวยมูลคายุติธรรมได
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2.2 สิทธิการเชาอาคารที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเด็น
ผู เ ช า สามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี สิ ท ธิ ก ารเช า อาคารเป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น
และวัดมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวดวยวิธีมูลคายุติธรรมไดหรือไม
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
เมื่อมาตรฐานการบัญชีของไทย เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีการประกาศใช ผู
เชาอาจบันทึกอาคารภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนได ในกรณีที่เขาเงื่อนไข
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีดังกลาว โดยตองวัดมูลคาสิทธิการเชาที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามที่มาตรฐานการบัญชีดังกลาวกําหนดไวอยางเครงครัด สําหรับอาคารภายใต
สัญญาเชา การเงิน ที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ผูเชา สามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีมูลคายุติธรรมก็ได
อยางไรก็ดี แมวาสิทธิการเชาอาคารจะเขาเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน แตกิจการสามารถเลือกที่จะไมจัดประเภทสิทธิการเชาอาคารดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนก็ได แตตองบันทึกบัญชีสิทธิการเชาดังกลาวเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และตองถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

3. การตีราคาอาคาร
ประเด็น
ในกรณี ที่ กิ จ การต อ งการแสดงมู ล ค า ของอาคารด ว ยราคาที่ ตี ใ หม ไม ว า อาคารนั้ น
จะตั้งอยูบนที่ดินเชาหรือที่ดินที่กิจการเปนเจาของ และไมวาอาคารนั้นจะถือเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการมีอิสระในการเลือกใชวิธีการประเมินราคาใดก็ได ใชหรือไม และหาก
กิจการเลือกใชวิธีรายได (income approach) ในการประเมินราคาอาคารซึ่งอาจมีองคประกอบอื่นที่มาตรฐาน
การบัญชีไมอนุญาตใหบันทึกบัญชีไดรวมอยูดวย เชน เครื่องหมายการคา หรือความสามารถของผูบริหาร
ดังนั้น ในกรณีที่กิจการไมสามารถแยกมูลคาของสิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีไม
อนุญาตใหตีราคาขึ้นหรือบันทึกบัญชี ออกจากมูลคาของอาคารไดอยางนาเชื่อถือ กิจการสามารถใช income
approach ในการตีราคาอาคารไดหรือไม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ยอหนาที่ 29 “กิจการสามารถเลือกใชนโยบายบัญชีโดยใช
วิธีราคาทุนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 30 หรือวิธีการตีราคาใหมตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 31 ทั้งนี้ กิจการ
ตองใชนโยบายบัญชีเดียวกันสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ยอหนาที่ 31 กลาวถึงวิธีการตีราคาใหมไววา “ภายหลัง
จากการรับรูรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปนสินทรัพย หากที่ดิน อาคาร และอุปกรณนั้นสามารถวัด
มูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองแสดงรายการดังกลาวดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งคือมูลคายุติธรรม ณ
วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง การตีราคา
ใหมตองทําอยางสม่ําเสมอเพื่อใหแนใจวา มูลคาตามบัญชีจะไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล
อยางมีสาระสําคัญ”
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ยอหนา ที่ 32 “ตามปกติมูลคา ยุติธรรมของที่ดิน และ
อาคารจะกําหนดจากหลักฐานที่อางอิงจากตลาด การประเมิน ราคาโดยปกติจ ะดํา เนินการโดยผูประกอบ
วิชาชีพการประเมินราคา มูลคายุติธรรมของโรงงานและอุปกรณตามปกติแลวไดแกราคาตลาดที่ไดจากการ
ประเมินราคา”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ยอหนาที่ 33 “หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมสามารถ
กําหนดจากหลักฐานที่อางอิงจากตลาดไดเนื่องจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณนั้น มีลักษณะพิเศษเปน
การเฉพาะและโดยปกติแทบจะไมมีการซื้อขายกันในตลาดนอกจากเปนสวนหนึ่งของการขายพรอมกับกิจการ
ที่ดําเนินอยู กรณีเชนนี้ กิจการอาจจําเปนตองประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีรายไดหรือวิธีตนทุนเปลี่ยน
แทนหักคาเสื่อมราคาสะสม”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 ยอหนา ที่ 63 กําหนดวา “กิจการตองไมรับรูรายการที่
กิจการกอใหเ กิดขึ้น ภายใน เชน ชื่อผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่น ที่โดย
เนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน”
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
ในกรณีที่กิจการตองการแสดงมูลคาของอาคารดวยราคาที่ตีใหม ไมวาอาคารนั้นจะอยูบน
ที่ ดิ น เช า หรื อ ที่ ดิ น ที่ กิ จ การเป น เจ า ของ และไม ว า อาคารนั้ น จะถื อ เป น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ ห รื อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตองใชวิธีราคาตลาดที่กําหนดโดยผูประเมินราคาอิสระเปนลําดับแรก
อยางไรก็ดี หากกิจการมีหลักฐานที่พิสูจนไดวา ไมสามารถหาราคาตลาดของสินทรัพยได เนื่องจากสินทรัพยมี
ลักษณะเฉพาะและแทบจะไมมีการซื้อขายกันนอกจากเปนการขายพรอมกับกิจการที่ดําเนินอยู กิจการอาจใช
วิธีราคาเปลี่ยนแทนหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือวิธีรายได (income approach)
อยา งไรก็ดี การประเมิน ราคาโดยใชวิธี income approach ราคาประเมิน ที่ไดมาอาจมี
องค ป ระกอบของสิ น ทรั พ ย ป ระเภทอื่ น ซึ่ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ไ ม อ นุ ญ าตให รั บ รู ร ายการหรื อ
ตีราคาขึ้น รวมอยูดว ย เชน เครื่องหมายการคา รายชื่อลูกคา หรือ ความสามารถของผูบริหาร ซึ่ง ถือเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในที่ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 51 ไมอนุญาตใหรับรูรายการ ดังนั้น
กิจการที่เลือกประเมินราคาโดยใชวิธี income approach ตองสามารถแยกมูลคาของอาคารออกจากมูลคาของ
สินทรัพยที่มาตรฐานการบัญชีไมอนุญาตใหรับรูรายการไดอยางนาเชื่อถือ หากกิจการไมสามารถกระทําได
กิจการตองใชวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักคาเสื่อมราคาสะสม และในกรณีที่กิจการที่เลือกประเมินราคาโดยใชวิธี
income approach กิจการตองประเมินราคาใหมโดยสม่ําเสมอทุก 3-5 ป

วันถือปฏิบัติ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชทันที เนื่องจากเปนการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่มีอยูเดิมโดยไมไดมีขอกําหนดทางการบัญชีใหม
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
หลักการและเหตุผล
แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการรายงานทางการเงินเมื่อมีการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน เนื่องจากในปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (“IFRS”) ซึ่งมีการแกไขปรับปรุงจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ยังไมมีขอกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน ทําใหกิจการที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมีการบันทึกบัญชีในลักษณะ
ที่แตกตางกัน แนวปฏิบัติมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ความหมายของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ยอหนาที่ 10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การ
รวมธุรกิจ กลาวถึงการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังตอไปนี้
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่นํามารวมกันอยู
ภายใตการควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ทั้งกอนและหลังการรวม
ธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมชั่วคราว1
กลุมบุคคลที่เปนกลุมเดียวกันแลวมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหนึ่งจากขอตกลงตามสัญญาใน
การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ โดยที่
อํานาจนั้นไมไ ดเปนการควบคุมชั่วคราว ถือวากลุมบุคคลนั้น สามารถควบคุมกิจการได การรวมธุรกิจ
ภายใตกลุมบุคคลลักษณะนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทําการรวมกันภายใต
ขอ ตกลงตามสั ญ ญา และบุ ค คลหรือ กลุ มบุ ค คลนั้ น ไมต องจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ใหเ ปน ไปตาม
ขอกํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ดัง นั้ น สํา หรับการรวมธุรกิจ ภายใตการควบคุมเดีย วกัน จึง ไม
จํา เปนตองมีงบการเงินรวมที่รวมกิจการที่ถูกควบคุมทั้งหมดเขาไวเ ปน สว นหนึ่ง สว นไดเ สียของผูถือ
หุนสวนนอยของแตละกิจการที่มารวมกันทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณาวา
การรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม ในทํานองเดียวกันการที่กิจการหนึ่ง
ที่นํามารวมธุรกิจเปนบริษัทยอยที่มิไดนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ไมไดเปน
ปจจัยในการพิจารณาวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเชนเดียวกัน

1

การควบคุมชั่วคราว หมายถึง การที่บริษัทใหญซื้อหรือไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมีความตั้งใจที่จะจําหนายเงิน
ลงทุนดังกลาวออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทใหญตองมีหลักฐานที่ยืนยันความตั้งใจดังกลาว
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คํานิยามการควบคุมเดียวกัน (Common control)
ความหมายของคําวาการควบคุม (Control) ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยอหนาที่ 4 หมายถึง “อํานาจในการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดรับซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการ
นั้น” ตามคําจํากัดความขางตนจําเปนตองพิจารณาถึงความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม และไมไ ด
จํากัดเฉพาะการควบคุมโดยอีกกิจ การหนึ่งเทานั้น กลาวคือ การควบคุมขึ้นอยูกับบุคคลหนึ่ง หรือกลุม
บุคคลซึ่งมีการกระทํารวมกัน (ภายใตขอตกลงตามสัญญา) นอกจากนั้น ความหมายของคําวาการควบคุม
มีอยูโดยไมจําเปนตองพิจารณาในเรื่องสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยในกิจการนั้น
การพิจารณาวากิจการตาง ๆ อยูภายใตการควบคุมเดียวกันเมื่อความเปนเจาของสวนใหญ (มากกวาครึ่ง)
รวมกันโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ใหพิจารณาจากสถานการณดังตอไปนี้
ก. บุคคลหรือกิจการ ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ
ข. สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ โดยสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกลชิด (Close members of the family of an individual) หมายถึง สมาชิกใน
ครอบครัวของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกันที่คาดวาอาจมีอิทธิพลตอ หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคล
นั้นที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ตัวอยางของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด ไดแก รายการตามขอ (1) – (3)
ทั้งนี้ใหรวมถึงขอ (4) และ (5) ดวย
(1) สามีภรรยาและบุตรของบุคคลนั้นที่เกี่ยวของกัน
(2) บุตรของสามีภรรยาของบุคคลนั้นที่เกี่ยวของกัน
(3) บุค คลในอุปการะของบุค คลนั้น ที่เ กี่ย วของกัน หรือของสามีภ รรยาของบุค คลนั้น ที่
เกี่ยวของกัน
(4) บิดา มารดาของบุคคลนั้นที่เกี่ยวของกัน หรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้นที่เกี่ยวของกัน
(5) พี่นองของบุคคลนั้นที่เกี่ยวของกัน เวนแตพิสูจนไดวาไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจตอกัน
ค. กลุมของผูถือหุนที่ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันมากกวารอยละ 50 ในแตละกิจการและในเวลา
เดียวกันจะตองมีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับขอตกลงที่จะออกเสียงสวนใหญในแตละ
กิจการที่พรอมเพรียงกัน
นอกจากนั้น การพิจารณาเรื่องการควบคุมอาจตองดูหลักฐานประกอบอยางอื่นนอกจากการถือหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงมากกวา รอยละ 50 ซึ่งใหเปนไปตามคํา นิยามซึ่ง กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411512

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
แนวปฏิบัตินี้ถือวา การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันนั้นไมมีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจาก
ความเสี่ยงและประโยชนที่มีตอบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุด ไมมี
การเปลี่ยนแปลงจากการรวมธุรกิจ ดังนั้น การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ให
ปฏิบัติดังนี้
• กรณีที่กิจการสองกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดีย วกันมีการซื้อสวนไดเสียระหวางกันจนถึง
ระดับที่มีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ หรือจนถึงระดับที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
ใหปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) โดยผูซื้อตอง
รับรูสินทรัพย และหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม
ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
• กรณีที่กิจการสองกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันมีการซื้อสวนไดเสียระหวางกันไมถึงระดับ
ที่มีอิทธิพลอยางเปนนัยสําคัญ หรือ ไมถึงระดับที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงาน ใหกิจการบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน2
การรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเมื่อเริ่มแรก
1. การใชวิธีปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) ของ
กิจการที่ถูกนํามารวม ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามารวมดวยมูลคาตาม
บัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมเฉพาะสัดสวนที่เคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งก็คือมูลคาตาม
บัญชีของกิจการที่นํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมกิจการกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน สําหรับสัดสวนที่มีการซื้อจากสว นของผูถือหุนสวนนอยจะไมครอบคลุมโดยแนวปฏิบัติ
ฉบับนี้ นอกจากนี้ ผูซื้อตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิย มที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้ง
กอนของผูที่มีอํา นาจสูงสุดและรับรูสวนของผูถือหุนสวนนอยที่แสดงอยูในงบการเงินรวมของกลุม
กิจการดวย การรับรูรายการภายหลังสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งกอนของผูที่
มีอํานาจสูงสุดใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
การรวมธุรกิจ ซึ่งผูซื้อจะตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือทดสอบบอยครั้งขึ้นถามี
เหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เปนขอบงชี้ของการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

2

วิธีราคาทุน หมายถึง วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซึ่งรับรูรายการดวยราคาทุน โดยผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุน
เมื่อผูลงทุนไดรับการปนสวนรายไดจากกําไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุนหลังจากวันที่ไดลงทุนในกิจการนั้น ทั้งนี้ การปน
สวนรายไดที่ไดรับในสวนที่เกินกวากําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน ซึ่งจะรับรูรายการโดยการลดราคาทุนของ
เงินลงทุนนั้น
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411513

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

2.

ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ผูซื้อตองไมรับรูสวนตางระหวางตนทุนการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม
เปนสินทรัพยหรือรายได แตใหรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหไป หนี้สิน
ที่เกิดขึ้นหรือรับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อ (เชน เงินที่จายซื้อ การออกหุน หรือการแลกเปลี่ยน
สินทรัพยหรือหุน) ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม
สวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคาตาม
บัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม
สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคาตาม
บัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม ใหแสดงเปนรายการหนึ่งในสวนของผูถือหุน โดยทําตามลําดับดังนี้
1) หากกิจการที่ถูกนํามารวมมีรายการกําไรหรือขาดทุนที่ไมผานงบกําไรขาดทุน (รายการกําไรหรือ
ขาดทุนที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม หรือ
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผื่อขาย สวนเกินทุนจากการแปลงคางบการเงิน
เปนตน งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตองแสดงรายการดัง กลาว (สวนเกินทุนฯ และกําไร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นฯ) ในสวนของเจาของเสมือนหนึ่งวามีการรวมธุรกิจมาตั้งแตตน
2) หากยังคงมีสวนตางเหลืออยู ใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปนรายการ
“สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” และใหตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงิน
ลงทุนดังกลาวออกไป
คาใชจายที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
คาใชจายที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายใหนักบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย ผูประเมินราคาทรัพยสิน และที่ปรึกษาอื่น ในการรวมธุรกิจ คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียน รายจายในการจัด เตรียมขอมูลใหแกผูถือหุน เงินเดือนและคาใชจายบุคลากรที่ทําใหการรวม
ธุรกิจสําเร็จลง รวมถึงตนทุนตาง ๆ หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการรวมการดําเนินงานของกิจการที่นํามา
รวมกันไมถือเปนตนทุนในการรวมธุรกิจ แตใหรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
งบกําไรขาดทุนรวมในงวดที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจที่นํามารวมกันตั้งแตวันทีเ่ สนองบ
การเงิน ลา สุด (รวมถึงงวดที่นําเสนอเปรียบเทีย บ) หรือตั้ง แตวันที่กิจ การหรือธุรกิจที่นํามารวมกันอยู
ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดสั้นกวา โดยไมคํานึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนรวมตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนของสวนของผูถือหุนสวน
นอยที่บันทึกในงบการเงินรวมของผูมีอํานาจควบคุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411514
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การจัดทํางบการเงินรวม
การทํางบการเงินรวมภายหลัง การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันถือปฏิบัติ
ประกาศฉบับ นี้ให ถือ ปฏิบั ติกับ การรวมธุร กิจ ภายใตการควบคุ มเดี ย วกั น ที่เ กิด ขึ้ น ในหรื อหลั ง วัน ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
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ภาคผนวกแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ตัวอยาง
ตัว อยา งนี้แสดงประกอบเพื่อความเขาใจในหลักวิธีปฏิบัติ ไมถือวา เปน สวนหนึ่ง ของแนวทางปฏิบัติ
ตัวอยางนี้ไดจัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
(ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งกอน
(ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธมี ูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวิธีรวมสวนไดเสีย
(ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม
(จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสีย
ของผูซื้อในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม
(ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ตัวอยางที่ 1
กอนการรวมธุรกิจ
นาย ก

นาย ก
51%

A

หลังการรวมธุรกิจ
นาย ก

51%
บ. X

51%
บ. X

51%
B

51%
A
51%
B

นาย ก ถือหุน A อยูที่ 51% และ นาย ก มีอํานาจในการควบคุม B โดยถือหุนผาน บริษัท X ใน
สัดสวนการถือหุน 51% ดังนัน้ กอนการรวมธุรกิจ A และ B อยูภายใตการควบคุมสูงสุดโดย นาย ก
หลังการรวมธุรกิจ นาย ก ก็ยังคงมีอํานาจการควบคุมทั้ง A และ B โดยการถือหุนผานบริษทั X
ดวยสัดสวน 51%การรวมธุรกิจในลักษณะนีถ้ ือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
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ตัวอยางที่ 2
กอนการรวมธุรกิจ
P

A
90 %
S1

10%

หลังการรวมธุรกิจ
P

B
80%

20%
S2

P

B

85%

15%
S2

S1

กอนการรวมธุรกิจ P เปนผูถือหุนใหญของบริษัท S1 ในสัดสวน 90% และมีผูถือหุน A ถือหุนใน
บริษัท S1 ในสัดสวน 10% นอกจากนั้น P ยังเปนผูถือหุนใหญของบริษัท S2 ในสัดสวน 80% และมีผูถือ
หุน B ถือหุนในบริษัท S2 ในสัดสวน 20% บริษัท P ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ มีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงาน
หลัง การรวมธุรกิจ ผูถือหุน ของบริษัท S1 ไดขาย บริษัท S1 ใหกับบริษัท S2 การรวมธุรกิจใน
ลักษณะนี้จะถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ทั้งสัดสวนที่ขาย 90% ของบริษัท S1 และ
สัดสวนอีก 10% ซึ่งเปนสัดสวนที่ A ถืออยูเดิมซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจจากผูถือหุนสวนนอย กิจการตองใช
วิธีการทางบัญชีเสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests)

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411517

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

ตัวอยางที่ 3
กอนการรวมธุรกิจ
X

Y

20%

X

80%
A

หลังการรวมธุรกิจ
Y

80%

X

20%
B

Y

60%

40%
A

100%
B

กอนการรวมธุรกิจ บริษัท A มีผูถือหุน คือ บริษัท X และ Y ซึ่งมีสัดสวนการถือหุน 20%
และ 80% ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัท X และ Y ก็เปนผูถือหุนของบริษัท B โดยมีสัดสวนการถือหุนใน
บริษัท B เปน 80% และ 20% ตามลําดับโดยที่ทั้ง บริษัท X และ Y ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
หลังการรวมธุรกิจ ทั้งบริษัท X และ Y เปนผูถือหุนของบริษัท A โดยมีสัดสวนการถือหุน
60% และ 40% ตามลําดับ และใหบริษัท A ถือหุนในบริษัท B 100%
การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ถึงแมวาทั้ง
กอนและหลังการรวมธุรกิจทั้งบริษัท X และ Y จะเปนผูถือหุนในบริษัท A และ B แตอํานาจในการควบคุม
ของบริษัท A กอนการรวมธุรกิจจะเปน บริษัท Y และอํานาจในการควบคุม บริษัท B จะเปน บริษัท X
ในขณะที่หลังการรวมธุรกิจ บริษัท X มีอํานาจในการควบคุมทั้งในบริษัท A และ B

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411518

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

ตัวอยางที่ 4
กอนการรวมธุรกิจ
นาย ก

25%

บ. X

นาย ข

25%

บ. Y

25%

บ .X

25%

25%

นาย ข

บ. Y

25%

นาย ค

25%

A

25%

B

หลังการรวมธุรกิจ
นาย ก

13%

นาย ข

นาย ค

25%

บ. X

12%

A

บ. Y

25%

25%

100%

B

นาย ก นาย ข นาย ค บริษัท X และ บริษัท Y ไมมีความสัมพันธในลักษณะของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันแตอยางใด
กอนการรวมธุรกิจ
• บริษัท A มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดว ย
นาย ก บริษัท X นาย ข และ บริษัท Y
• บริษัท B มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดว ย
บริษัท X นาย ข บริษัท Y และนาย ค
หลังการรวมธุรกิจ นาย ข บริษัท X และบริษัท Y ยังคงมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท A และ B
25% ในขณะที่ นาย ก และ นาย ค มีสัดสวนการถือหุนลดลงเปน 13% และ 12% ตามลําดับ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 0411519

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตเดียวกัน แมวาทั้งกอนและหลังการ
รวมธุรกิจ กลุมบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y มีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงิน และการ
ดําเนินงานในบริษัท A และ B เนื่องจากบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y ไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน
อยางไรก็ดี หาก นาย ข บริษัท X และบริษัท Y เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หรือมีสัญญา
ที่จะออกเสียงไปในทํานองเดียวกันก็ถือวาการรวมธุรกิจในลักษณะดังกลาวเปนการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
(ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งกอน
ตัวอยางที่ 5 ตัวอยางกรณีผูซื้อขายตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจใน
ครั้งกอน เชน
• ในกรณีที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจการควบคุมสูงสุด (“กิจการ A”) ไดมาซึ่ง
กิจการที่ถูกควบคุมอีกแหงหนึ่ง (“กิจการ B”) และมีคาความนิยมเกิด ขึ้น ณ วัน ที่
ไดมาซึ่ง ธุรกิจนั้น ตอมาในภายหลังอีกกิจ การหนึ่ง (“กิจการ C”) ที่อยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันของบุคคล หรือกลุมบุคคลเดียวกันนี้ ไดมาซึ่งกิจการ B ในการจัดทํา
งบการเงินรวมของกิจการ C ตองแสดงคาความนิยมเริ่มตน ดวยมูลคาเดียวกันกับ
วันที่กิจการ A ไดมาซึ่งกิจการ B และ พิจารณาการดอยคาของคาความนิยม ดังกลาว
เนื่องจากโดยเนื้อหาสาระของรายการแลวทั้งกลุมกิจการยังคงเดิม ไมวางบการเงิน
ของกิจการ A จะแสดงเปนไปตามภาพกอนการรวมธุรกิจ หรือหลังการรวมธุรกิจ
• ในกรณีที่กิจการหรือธุรกิจที่รวมกัน ไดมีการรวมกิจการหรือธุรกิจซึ่งแตเดิมไดมาจาก
บุคคลอื่นไวในงบการเงินรวม โดยกิจการหรือธุรกิจซึ่งแตเดิมไดมาจากบุคคลอื่นตอง
นํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดกิจการหรือธุรกิจมาครั้งกอน โดยใชมูลคาที่
ไดมา ณ วันที่ไดกิจการมาในครั้งกอนนั้น
ตัวอยางที่ 6

การคํานวณและการแสดงรายการ
กิจการ A เปนบริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ซึ่งถือหุน 100% ในกิจการ C ซึ่งเปน
บริษัทที่ประกอบกิจการในไทย
ณ. 31 ธ.ค. 2540 กิจการ A ไดมาซึ่งกิจการ B ซึ่งประกอบกิจการในไทย โดยการถือหุน
100% กิจการ A ซื้อกิจการ B จากบุคคลอื่นดวยราคา 18 ลานบาท โดยมีมลู คายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ
ที่สามารถระบุได ณ วันนั้น
15 ลา นบาท และมีคา ความนิย มเกิด ขึ้น 3 ลา นบาท ณ วัน ที่ไดมาซึ่ง ธุรกิจ นั้น สมมติวา กิจการ A มี
นโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 20 ป

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 04115110

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กิจการ A ตองการจะนําหุนของกิจการ C เสนอขายตอประชาชนและนําไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคาดวาจะยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในป 2550 โดยได
ดําเนินการดังนี้
ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ C ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการ A ไดมาซึ่งกิจการ B
โดยการชําระเงินสด 120 ลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ B มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 60
ลานบาท และมีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A 100 ลานบาท
กอนการรวมธุรกิจ
หลังการรวมธุรกิจ ภายหลังการเสนอขายหุน ตอประชาชน
A

A
A
100%

100%
B

40%

60%

ประชาชน

100%
C

C

C

100%
B

100%
B

งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A
งบการเงินรวมของกิจการ C

ในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ C
• ตองแสดงคาความนิยมดวยมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2549 ที่กิจการ A แสดงในงบ
การเงินรวม ซึ่งก็คือ 1.65 ลานบาท (3,000,000/20 ป*ระยะเวลาตัดจําหนายคงเหลือ
11ป = 1,650,000 บาท) ทั้ง นี้ เพื่อใหเ ปน ไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 43
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ C ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป กิจการไมตองมีการตัด
จํา หนา ยคา ความนิย ม แตตองมีการทดสอบการดอยคา ของคา ความนิ ย มทุกป หรื อ
ทดสอบบอยถี่ครั้งขึ้นถามีขอบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การ
ดอยคาของสินทรัพย
• มูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการ B แสดงดวยมูลคา 100 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 04115111

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

• สวนตางที่เกิดขึ้น 20 ลานบาท (ราคาจายซื้อ – มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบ
การเงินรวมของกิจการ A) ที่ไมสามารถระบุไดวาเปนของรายการใดซึ่งก็คือ สวนตางที่
เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนัน้ กิจการ C ตองไมรับรูสวนตาง
ดังกลาวเปนสินทรัพย แตใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปน
รายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”
เนื่องจากหากพิจารณารายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันขางตน โดยเนื้อหาสาระ
ของรายการยังคงเดิม คือ งบการเงินของกิจการ A ก็ยังคงตองรวมงบการเงินของทั้งกิจการ B และ กิจการ
C ทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน และกิจการ C ที่เสมือนกับวาเปนตัวแทนของ
กิจการ A ในการควบคุมกิจการ B ดังนั้น งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A ยังคงเดิมเสมือนกับวาไมมีการ
รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเกิดขึ้น
(ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธีมูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวาเปนวิธีรวมสวนไดเสีย (similar to
pooling of interests)
ตัวอยางที่ 7
กิจการ ก มีบริษัทยอย คือ กิจการ ข และ ค โดยสิ้นป 2545 กิจการ ก จายซื้อ กิจการ ข ดวย
ราคา 18,000 ล า นบาท ซึ่ง กิ จ การ ก รับ รูคา ความนิย ม 3,000 ลา นบาท และมู ลคา ยุติธ รรมของ
สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของกิจการ ข ณ วันที่กิจการ ก ไดกิจการ ข มา มีจํานวนเงิน 15,000 ลานบาท
(ซึ่งสมมติวา มูลคายุติธรรมใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีและนโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 10 ป)
ณ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ค ไดถือหุนใน กิจการ ข 100% โดยการออกหุนให กิจการ ก
10,000 หุน (par value = 1) โดยมูลคายุติธรรมของหุนของกิจการ ค ใกลเคียงกับมูลคาที่ตราไว (par
value)
กอนการรวมธุรกิจ

100%

หลังการรวมธุรกิจ
ก

ก

100%
100%

ข

ค

ค
100%
ข

งบการเงินรวมของกิจการ ค
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 04115112

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

งบกําไรขาดทุน ของกิจการ ค และกิจการ ข สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
กิจการ ข
กิจการ ค
รายได
2,000
40,000
ตนทุนขายและคาใชจายอืน่
6,000
20,000
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
(4,000)
20,000
งบดุลของกิจการ ค และ กิจการ ข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กิจการ ค
กิจการ ค
(กอนออกหุน) (หลังออกหุน)
เงินลงทุนใน บ.ยอย
10,000
สินทรัพยอื่น
5,000
5,000
สินทรัพยรวม
5,000
15,000
หุนที่ออกแลวชําระแลว
สวนเกินทุน
กําไร/(ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของผูถือหุน

10,000
(5,000)
5,000

20,000
(5,000)
15,000

กิจการ ข
100,000
100,000
10,000
90,000
100,000

การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(1) Dr. Capital ของ ข
10,000
Cr. เงินลงทุน
ใน ข
10,000
(2) Dr. คาความนิยม
3,000
Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
3,000
(3) Dr. กําไรสะสมตนงวด
1,200
Cr. คาความนิยม
1,200
(4) Dr. กําไรสะสมตนงวด
70.000
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน สวนนอย
20,000
Cr. กําไรสะสมปลายงวด
90,000
หมายเหตุ
รายการ (2) และ (3) เปนการรับรูคาความนิยมที่เกิดจากกิจการ ก ซื้อกิจการ ข เมื่อ
เริ่มแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก
คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับที่บันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนที่จะเกิด
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การ
รวมธุรกิจ กําหนดใหไมตองมีการตัดจําหนายคาความนิยมตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป) นอกจากนี้ กิจการ ค จะตองพิจารณาวา คาความนิยมที่ได
รับมานั้น เกิดการดอยคาหรือไม ซึ่งตามตัวอยางนี้สมมติวาไมเกิดการดอยคา
กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กิจการ ค

กิจการ ข

Adjustment

Consolidated

Cost method
Dr.

งบกําไรขาดทุน
รายได
ตนทุนขายและคาใชจายอื่น

2,000
6,000

40,000
20,000

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ
บริษัทใหญ)

42,000
26,000
(4)

(4,000)

Cr.

20,000

20,000

20,000

-

4,000

(1,000) 70,000 (3) 1,200
(4) 70,000

-

2,200

-

4,000

-

6,200

กําไรสะสม
กําไรสะสมตนงวด 1/1/50
บวก: กําไร /(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน
ของบริษัทใหญ)
กําไรสะสมตนงวด 31/12/50

(4,000) 20,000
(5,000) 90,000

งบดุล
คาความนิยม
เงินลงทุนใน กิจการ ข

10,000

สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

5,000 100,000
15,000 100,000

หุนที่ออกและชําระแลว

20,000

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
กําไร/(ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนอื่นของผูถือหุน

(2)

105,000
106,800
20,000
(2)

3,000

90,000

15,000 100,000

3,000
-

(4) 90,000
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1,800
-

10,000 (1) 10,000

(5,000)

3,000 (3) 1,200
(1) 10,000

6,200
90,000
106,800

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

ขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
ในกรณีที่กิจ การปรับปรุง งบการเงิน ที่นํามาแสดงเปรีย บเทีย บยอนหลัง กิจ การตองปรับปรุง
รายการเสมื อ นว า การรวมธุ ร กิ จ ได เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต วั น ต น งวดในงบการเงิ น งวดก อ นที่ นํ า มา
เปรียบเทียบ หรือตั้งแตวันแรกที่กิจการหรือธุรกิจที่นํามารวมกันอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
แลวแตระยะเวลาใดสั้นกวา สําหรับตัวอยางนี้ วันแรกที่กิจการหรือธุรกิจที่นํามารวมกันอยูภายใต
การควบคุมเดียวกันคือ 31 ธ.ค. 2545 และวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบ
คื อ 1 ม.ค. 2549 ดั ง นั้ น วั น ต น งวดในงบการเงิ น ง วดก อ นที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บ
จึงเปนระยะเวลาที่สั้นกวา กิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแต 1
ม.ค. 2549
การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(1) Dr. เงินลงทุนใน ข
10,000
Cr. สวนเกินทุน (Capital ของ ก ที่ออกในป 2550)
10,000
(2) Dr. คาความนิยม
3,000
Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
3,000
(3) Dr. Capital ของ ข
10,000
Cr. เงินลงทุน
ใน ข
10,000
(4) Dr. ตัดจําหนายคาความนิยม
300
กําไรสะสมตนงวด
900
Cr. คาความนิยม
1,200
(5) Dr. กําไรสะสมตนงวด
55,000
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน สวนนอย
15,000
Cr. กําไรสะสมปลายงวด
70,000
หมายเหตุ
รายการ (2) และ (4) เปนการรับรูคาความนิยมที่เกิดจากกิจการ ก ซื้อกิจการ ข เมื่อ
เริ่มแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก
คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับที่บันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนที่จะเกิด
การรวมธุรกิจ
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กิจการ ค

Adjustment

กิจการ ข

Consolidated

Cost method
งบกําไรขาดทุน
รายได
ตนทุนขายและคาใชจายอื่น
ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ
บริษัทใหญ)

Dr.
1,000
3,000

Cr.

38,000
23,000
(4)
(5)

(2,000)

15,000

1,000

55,000 (4)
(5)

300
15,000
-

39,000
26,000
300
15,000
2,300

กําไรสะสม
กําไรสะสมตนงวด 1/1/49
บวก: กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน
ของบริษัทใหญ)
กําไรสะสมปลายงวด 31/12/49

(2,000)
(1,000)

100

900
55,000

15,000
70,000

-

2,300

-

2,200

งบดุล
คาความนิยม
เงินลงทุนใน กิจการ ข
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

9,000
9,000

- (2)
- (1)
80,000
80,000

3,000
10,000

หุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน

10,000
-

10,000 (3)

10,000

กําไร/(ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนอื่นของผูถือหุน

(1,000)

70,000

(4)
(3)

(1),(2)

80,000
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1,800
89,000
90,800
10,000
13,000

13,000
-

(5)
9,000

1,200
10,000

70,000

2,200
70,000
90,800

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

งบการเงินรวมของกิจการ ค (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน)
งบดุลรวมของกิจการ ค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
คาความนิยม
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

2549
(ปรับปรุง)
1,800
1,800
105,000
89,000
106,800
90,800

หุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
กําไร/(ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน

20,000
3,000
(6,200)
90,000
106,800

10,000
13,000
(2,200)
70,000
90,800

งบกําไรขาดทุนของกิจการ ค
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
รายได
ตนทุนขายและคาใชจายอืน่
ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
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42,000
(26,000)
(20,000)
(4,000)

2549
(ปรับปรุง)
39,000
(26,000)
(300)
(15,000)
(2,300)

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

(ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม
ตัวอยางที่ 8
กอนการรวมธุรกิจ

หลังการรวมธุรกิจ

นาย ก

นาย ก
100%

100%
A

A

B
B

100%
100%

ตั้งแตป 2547 (กอนการรวมธุรกิจ) นาย ก เปนผูถือหุน รายเดียวของทั้ง บริษัท A และ
B โดยมีรายการระหวางกันดังนี้
- วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัท B ไดใหกูยืมแกบริษัท A จํานวน 900 ลานบาท เพื่อใชในการ
ซื้อที่ดินและ
ใชในการดําเนินงาน
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 บริษัท A ขายที่ดินใหบริษทั B โดยมีกําไรจากการขายที่ดนิ 600
ลานบาท
- วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท A ไมสามารถจายชําระเงินกูใหแกบริษัท B ได บริษัท B จึงยก
หนี้ทั้งจํานวนใหแกบริษัท A
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 กลุมกิจการของนาย ก มีการจัดโครงสรางใหม โดย บริษัท A เขาซื้อ
หุนของบริษัท B ทั้งหมด จึงทําให บริษัท A มีสัดสวนการถือหุน 100% และนาย ก ยังคงมีอํานาจ
การควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของทั้งบริษัท A และ B การรวม
ธุรกิจลักษณะนี้ถือวา เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งบริษัท A ตองรวมผลการ
ดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ดังนี้
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท A และ B
2549

2548

A
500
รายไดจากการขาย
0
กําไรจากการขายทีด่ ิน
500
รายไดรวม
ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร (1,500)
(1,000)
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ

B
600
0
600
(300)
300

A
400
600
1,000
(1,200)
(200)

B
500
0
500
(750)
(250)

รายการพิเศษ
กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(900)
(600)

0
(200)

0
(250)

900
(100)

งบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจที่นํามารวมกันตั้งแตวันทีเ่ สนองบ
การเงิน ลา สุด (รวมถึงงวดที่นําเสนอเปรียบเทีย บ) หรือตั้ง แตวันที่กิจ การหรือธุรกิจที่นํามารวมกันอยู
ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดสั้นกวา โดยไมคํานึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ดังนั้น วันที่เสนองบการเงินลาสุดเปนระยะเวลาที่สั้นกวา จึงตองรวมผลการดําเนินงาน
ของป 2549 ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธัน วาคม 2549 และปรับปรุง ยอนหลัง งบการเงิน งบการเงิน ป
2548 ที่นําเสนอเปรียบเทียบดวย
งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท A และบริษัทยอย
รายไดจากการขาย
กําไรจากการขายทีด่ ิน
รายไดรวม
ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
รายการพิเศษ
กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2549
1,100
0
1,100
(1,800)
(700)

2548
900
0
900
(1,950)
(1,050)

0
(700)

0
(1,050)

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

(จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสีย
ของผูซื้อในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม
ตัวอยางที่ 9
กอนการรวมธุรกิจ ทั้งบริษัท ก และ บริษัท ข อยูภายใตการควบคุมของ นาย X เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 50 มี
การปรับโครงสรางองคกรใหมโดย นาย X ขายบริษัท ข ใหกับบริษัท ก ดวยราคา 800 ลานบาท
นโยบายการบัญชีของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน
• บริษัท ข ใชวิธีราคาที่ตีใหม
กรณี บริษัทยอยเปลี่ยนวิธีบันทึก PPE จากวิธีตีราคาใหมเปนวิธีราคาทุนตามบริษัทใหญ
งบการเงิน ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50)
บริษัท ก

บริษัท ข

งบรวม

กอนรวม หลังรวม
เงินสด

300

100

100

400

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผื่อขาย

-

350

350

350

เงินลงทุนในบริษัท ข

800

-

-

-

ที่ดิน

200

250

100

300

1,300

700

550

1,050

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

100

100

100

100

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

-

150

-

-

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนหลักทรัพยเผื่อขาย

-

250

250

250

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

-

-

-

(700)

200

200

1,200

-

-

200

700

550

1,050

สินทรัพยรวม

กําไรสะสม

1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย

-

รวมสวนของเจาของ

1,300
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กรณี บริษัทใหญเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชี PPE จากวิธีราคาทุน เปนวิธีตีราคาใหมตามบริษัทยอย
งบการเงิน ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50)
บริษัท ก

บริษัท ข

งบรวม

กอนรวม หลังรวม
เงินสด

300

300

100

400

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผื่อขาย

-

-

350

350

เงินลงทุนในบริษัท ข

800

800

-

-

ที่ดิน

200

400

250

650

1,300

1,500

700

1,400

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

100

100

100

100

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

-

200

150

350

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

-

-

250

250

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

-

-

-

(700)

1,200

1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย

-

-

รวมสวนของเจาของ

1,300

1,500

สินทรัพยรวม

กําไรสะสม
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200
700

1,200
200
1,400

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

ตัวอยางที่ 10
นาย A ถือหุน 100% ใน บริษัท ก และ บริษัท ข โดยบริษัท ข ขายสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท
ข ซึ่งประกอบดวย ลูกหนี้การคา ที่ดนิ อาคาร เครื่องจักร และเครื่องหมายการคา รวมทั้ง โอนพนักงาน
ใหกับ บริษัท ก ในราคา 900 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัท ก ไมไดรับภาระหนี้สินของบริษัท ข สินทรัพยของ
บริษัท ข ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
ที่ดิน อาคาร อุปกรณสุทธิ
เครื่องหมายการคา
รวม

มูลคาตามบัญชี
100

มูลคายุติธรรม/ราคาขาย
100

200
0

600
200

300

900

สินทรัพยที่บริษัท ก ไดรับมาจาก บริษัท ข เปนไปตามคํานิยาม “ธุรกิจ” ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางกาเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ และบริษัท ก และ ข มี ultimate controller เปน
บุคคลเดียวกัน ดังนั้น การที่บริษัท ก ซื้อสินทรัพยทั้งหมดของ บริษัท ข ถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม การซื้อธุรกิจดังกลาว บริษัท ก ไมไดมีการซื้อหุนของบริษัท ข บริษัท ก
จึงไมตองมีการจัดทํางบการเงินรวม
นอกจากนี้ บริษัท ก ตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับมา เนื่องจากเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่เกิดขึ้นภายใน (internally generated intangible asset)
การบันทึกบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับมาจากบริษัท ข และงบการเงินของบริษัท ก แบงไดเปน 4 กรณี
ดังนี้
กรณีที่ 1 นโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน
กรณีที่ 2 นโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาที่ตีใหม
กรณีที่ 3 นโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ
• บริษัท ก ใชวิธีราคาที่ตีใหม
• บริษัท ข ใชวิธีราคาทุน
กรณีที่ 4 นโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ
• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน
• บริษัท ข ใชวิธีราคาที่ตีใหม
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รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กรณีที่ 1 นโยบายการบัญชี ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน
บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข ซึ่งก็คือ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่ไดรับมา ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซื้อ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
รายการบัญชีของบริษัท ก
Dr. ลูกหนี้การคา
100
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
200
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 600
Cr. เงินสด
900
งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข
กอนซื้อ
สินทรัพยที่ซื้อ
หลังซื้อ
มาจากบริษัท ข
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
เงินสด
900
(900)
ลูกหนี้การคา
250
100
350
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
300
200
500
สินทรัพยไมมีตัวตน
100
100
รวมสินทรัพย
1,550
950
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
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150
400

1,000
1,400
1,550

-

150
400

(600)
-

(600)
1,000
800
950

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กรณีที่ 2 นโยบายการบัญชี ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาที่ตีใหม
บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข ซึ่งก็คือ 600 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่ไดรับมา ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซื้อ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
รายการบัญชีของบริษัท ก
Dr. ลูกหนี้การคา
100
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
600
.
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 200
Cr. เงินสด
900
Dr
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
400
Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
400
งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข
กอนซื้อ
สินทรัพยที่ซื้อ
หลังซื้อ
มาจากบริษัท ข
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
เงินสด
900
(900)
ลูกหนี้การคา
250
100
350
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
350
600
950
สินทรัพยไมมีตัวตน
100
100
รวมสินทรัพย
1,600
1,400
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

150
400
50

1,000
1,450
1,600
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400

150
400
450

(600)
-

(600)
1,000
1,250
1,400

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กรณีที่ 3 นโยบายการบัญชี ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาที่ตีใหม
แตบริษัท ข ใชวิธีราคาทุน
บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข ซึ่งก็คอื 200 ลานบาท โดยตองปรับปรุงรายการเพื่อให
นโยบายการบัญชีของสินทรัพยที่ไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาที่ตีใหมเพื่อใหสอดคลองกับของบริษัท ก
และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตวั ตนที่ไดรับมา ดังนัน้ สวนตางจากราคาจายซื้อ 600 ลานบาท บันทึกเปน
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
รายการบัญชีของบริษัท ก
Dr. ลูกหนี้การคา
100
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
200
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 600
Cr. เงินสด
900
400
Dr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
400
งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข
รายการ
สินทรัพยที่ซื้อ
หลังซื้อ
กอนซื้อ
มาจากบริษัท ข ปรับปรุง
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
เงินสด
900
(900)
ลูกหนี้การคา
250
100
350
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
350
200
400
950
สินทรัพยไมมีตัวตน
100
100
รวมสินทรัพย
1,600
1,400
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

150
400
50

1,000
1,450
1,600
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(600)
-

400

150
400
450
(600)
1,000
1,250
1,400

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

กรณีที่ 4 นโยบายการบัญชี ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน แต
บริษัท ข ใชวิธีราคาที่ตีใหม
บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณที่ไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข 600 ลานบาท และตองปรับปรุงรายการเพื่อใหนโยบาย
การบัญชีของสินทรัพยที่ไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหสอดคลองกับของบริษัท ก ซึ่งมูลคาตาม
บัญชีตามวิธีราคาทุนเดิมเทากับ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับมา ดังนั้น สวน
ตางจากราคาจายซื้อ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
รายการบัญชีของบริษัท ก
Dr. ลูกหนี้การคา
100
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
600
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 200
Cr. เงินสด
900
400
Dr
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
400
Dr
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
400
Cr. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
400
งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข
สินทรัพยที่ซื้อ
หลังซื้อ
กอนซื้อ
มาจากบริษัท ข
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
เงินสด
900
(900)
ลูกหนี้การคา
250
100
350
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
300
200
500
สินทรัพยไมมีตัวตน
100
100
รวมสินทรัพย
1,550
950
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

150
400

1,000
1,400
1,550
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-

150
400

(600)
-

(600)
1,000
800
950

รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

งบการเงินของ บริษัท ก เปรียบเทียบ 4 กรณี
กรณีที่
1

2

3

4

350
500
100

350
950
100

350
950
100

350
500
100

950

1,400

1,400

950

150
400
-

150
400
450

150
400
450

150
400
-

(600)
1,000

(600)
1,000

(600)
1,000

(600)
1,000

รวมสวนของเจาของ

800

1,250

1,250

800

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

950

1,400

1,400

950

สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม

รายการบัญชีจากการขายสินทรัพยของบริษัท ข เปนดังนี้
กรณี 1 และ 3
Dr. เงินสด
900
Cr.
ลูกหนี้การคา
100
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
200
กําไรจากการขายสินทรัพย
700
Dr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
Cr.
กําไรสะสม
-
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กรณี 2 และ 4
900
100
600
200
400
400

