เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๓/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑
เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรก
ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 (IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (Bound volume
2018 Consolidated without early application))
ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกต้ อ งปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดในช่ ว ง
เปลี่ ยนแปลงที่ เกี่ ยวข้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ที่ ระบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ ซึ่ งประกอบด้ วย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการ
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผย
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกัน
ความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถสรุปลักษณะที่ สาคัญของหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นามาใช้ ในกรณีทกิี่ จการปรับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เป็ นครั้ ง แรกโดยมีคาอธิบ ายอย่ า งชั ดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบั ติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
โดยทั่วไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กาหนดให้ กิจ การปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินแต่ละฉบับที่ มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานของกิจการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ กิจ การปฏิบั ติต ามข้ อก าหนดต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่ อเป็ นจุดเริ่ มต้ นสาหรับการบัญชีของ
กิจการภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
2.1

3

4

5

รั บรู้สินทรั พย์และหนี้ สินทั้งหมดที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ รับ รู้
รายการ
2.2
ไม่รับรู้รายการเป็ นสินทรั พย์หรื อหนี้สินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่อนุญาตให้ รับรู้รายการดังกล่าว
2.3
จัดประเภทรายการใหม่สาหรับรายการที่ รับรู้ภายใต้ หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้
ก่อนหน้ า เป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือ องค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ ง
แต่ รั บรู้ ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นสินทรั พย์ หนี้สิน หรื อองค์ประกอบ
ของส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ ง และ
2.4
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ รับรู้
ทุกรายการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ข้อยกเว้ นจากข้ อกาหนดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในบางเรื่ องเป็ นการเฉพาะ ในกรณีทตี่ ้ นทุนของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสูงกว่าประโยชน์ทผี่ ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับ นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลังในบางเรื่ อง โดยเฉพาะในกรณีทกี่ ารใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง
กาหนดให้ ใช้ ดุลยพิ นิจของผู้บริ หารเกี่ ยวกับสถานการณ์ในอดีต หลังจากที่ ทราบผลลัพธ์ของ
รายการดังกล่าวแล้ ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ อธิบายถึงวิธีการเปลี่ ยนแปลง
จากหลักการบัญชีที่รั บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ ามาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการที่ ได้ รายงาน
กาหนดให้ กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีทงบการเงิ
ี่
นที่ จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้ นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 และสนับสนุนให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่
ดังกล่าว

2
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 40 และภาคผนวก ก ถึง จ ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่ พิมพ์
ด้ วยตัวอักษรหนาถือ เป็ นหลักการสาคัญ คานิยามที่ ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้ งแรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะเป็ นตัวอักษรเอน สาหรับคานิยามอื่ นได้ รวบรวมอยู่ในคาศัพท์สาหรั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนด
ของ กรอบแนวคิ ดสาหรับ การรายงานทางการเงิน (ปรั บ ปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิบัติ ใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
วัตถุประสงค์
1

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ า งบการเงินของ
กิจการที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครัง้ แรก และรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล สาหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
ดังกล่าว ประกอบด้ วยข้ อมูลที่ มีคุณภาพสูงซึ่ ง
1.1
มีความโปร่ งใสสาหรับ ผู้ใช้ งบการเงิน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ กับงบการเงิน
ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่ นาเสนอ
1.2
ให้ จุดเริ่ มต้ นอย่างเหมาะสมสาหรับการบัญชีภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
1.3
สามารถจัดทางบการเงินได้ โดยมีต้นทุนที่ ไม่สงู กว่าประโยชน์ทไี่ ด้ รับ

ขอบเขต
2

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1
งบการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก และ
2.2
รายงานทางการเงินระหว่างกาลแต่ละฉบับ ที่ นาเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สาหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
ที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
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3

4

งบการเงิ น ของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก คื อ
งบการเงินประจาปี แรกที่ กิจการได้ ปรั บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีคาอธิบาย
อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในงบการเงินดังกล่าว
งบการเงินภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ งบการเงินของกิจการที่ จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ในกรณีทกี่ จิ การ
3.1
นาเสนองบการเงินฉบับก่อนหน้ าล่าสุดของกิจการ
3.1.1 ภายใต้ ข้ อ ก าหนดอื่ น ซึ่ งข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
3.1.2 ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้ นงบการเงินดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ มี ค าอธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนและเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินโดยไม่มีข้อยกเว้ นใดๆ
3.1.3 แสดงข้ อมูลอย่างชัดเจนว่าได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางส่วนแต่ไม่ใช่ท้งั หมด
3.1.4 ภายใต้ ข้อก าหนดอื่ นที่ ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับสาหรับการบันทึกรายการ
ที่ ไม่มีข้อกาหนดอื่ นบังคับใช้ หรือ
3.1.5 ภายใต้ ข้อกาหนดอื่ น และได้ มีการกระทบยอดจานวนเงินบางรายการให้ เป็ น
จานวนเงินที่ จัดทาขึ้นภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.2
จัดทางบการเงินภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่ อใช้ ภายในกิจการเท่านั้น
โดยไม่ได้ จัดทาขึ้นเพื่ อให้ เจ้ าของกิจการหรือผู้ใช้ งบการเงินภายนอกอื่ นๆ ใช้ ประโยชน์
3.3
จัดทาส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงานภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการจั ดทางบการเงิน รวม โดยไม่ ได้ จั ดทางบการเงิน ที่ สมบู ร ณ์
ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนอ
งบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
3.4
ไม่ได้ นาเสนองบการเงินของรอบระยะเวลารายงานก่อน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ ในกรณีทกี่ ิจ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้ เป็ นครั้งแรกและไม่นาไปใช้ ในกรณีทกี่ จิ การ
4.1
หยุดการนาเสนองบการเงินภายใต้ ข้อกาหนดอื่ น ซึ่ งงบการเงินที่ เคยนาเสนอดังกล่าว
รวมทั้งงบการเงิน อื่ น มีคาอธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
4.2
น าเสนองบการเงิ น ในปี ก่ อ นภายใต้ ข้ อ ก าหนดอื่ น และงบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ มี
คาอธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือ
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4ข
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นาเสนองบการเงินในปี ก่อนโดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ ว่าผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่ อนไข
ต่องบการเงินดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามข้ อกาหนดของย่อหน้ าที่ 2 และ 3 กิจการที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่งบการเงินประจาปี ล่ าสุดไม่ได้ มีคาอธิบายอย่างชัดเจนและ
เปิ ดเผยการปฏิบั ติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ อ งปฏิบั ติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้หรื อใช้ วิธีปรั บย้ อนหลังตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยเสมือนว่ากิจการไม่หยุดการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เมื่ อกิจ การไม่ ได้ เลื อ กปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ตามที่ ก าหนดใน
ย่ อ หน้ า ที่ 4ก กิจ การยังคงต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลตามข้ อกาหนดในย่อหน้ า ที่ 23ก ถึง 23ข ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็ นครั้ งแรก นอกเหนื อ จากข้ อ กาหนดการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ น าไปใช้ กับ การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ที่
ดาเนินการโดยกิจการที่ ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ ว โดยการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
5.1
ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด และ
5.2
ข้ อ ก าหนดเฉพาะเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่ น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6

กิจการต้ อ งจั ดทาและน าเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ นที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ณ วัน ที่เปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งเป็ น
จุดเริ่ มต้ นสาหรับการบัญชีของกิจการที่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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นโยบายการบัญชี
7

8

กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาขึ้ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดรอบระยะเวลารายงานทั้งหมดที่นาเสนอใน
งบการเงิ น ของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ง แรก
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ
ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก ยกเว้น เรื่ องที่ ระบุ ใ นย่ อ หน้า ที่ 13 ถึ ง 19 และ
ภาคผนวก ข ถึง จ
กิจการต้ องไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ ก่อนหน้ า
นั้ น กิจ การอาจปฏิบั ติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ใหม่ ที่ยั งไม่ มี ผลบั ง คับ ใช้
ในกรณีทมี่ าตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวอนุญาตให้ ถือปฏิบัติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้

ตัวอย่าง : การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับล่าสุดอย่างสม่าเสมอ
ความเป็ นมา
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการ ก ที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
คือ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 กิจการ ก ตัดสินใจที่ จะนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบในงบการเงิน เพียงปี เดียว
เท่านั้น (ดูย่อหน้ าที่ 21) ดังนั้น วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ การเริ่ มต้ น
การด าเนิ น งาน ณ วั น ที่ 1 มกราคม 25X4 (หรื อ เทีย บเท่า กับ วั น สิ้น สุด การด าเนิ น งาน ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 25X3) กิจการ ก นาเสนองบการเงินภายใต้ หลักการบัญชีท่ ีรบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้าเป็ นประจา
ทุกปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ซึ่ งรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25X4
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
กิจการ ก ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก)
การจัดทาและการนาเสนอยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 25X4 ที่
จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
(ข)
การจั ด ทาและการน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ส าหรั บ ปี สิ้น สุด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25X5
(รวมถึงจานวนเงินเปรียบเทียบสาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4) งบกาไรขาดทุน และ
ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ า ของ และงบกระแสเงิน สด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 (รวมถึงจานวนเงินเปรียบเทียบสาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 25X4) และการเปิ ดเผยข้ อมูล (รวมถึงข้ อมูลเปรียบเทียบสาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25X4)
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ในกรณีทมี่ าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทยี่ ังไม่มีผลบังคับใช้ แต่อนุญาตให้ ถือปฏิบัติก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ กิจการ ก ได้ รับอนุ ญาต แต่ไม่ถูกกาหนดให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวในงบการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
9

10

11

12

การปฏิบั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ นถื อ ปฏิบั ติ กั บ
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีทดี่ าเนินการโดยกิจการที่ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยู่แล้ ว ข้ อกาหนดดังกล่าวจะไม่นามาถือปฏิบัติกับการเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของผูน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็ นครัง้ แรก ยกเว้ นเรื่ องที่ ระบุใน
ภาคผนวก ข ถึง จ
ยกเว้ นเรื่ องที่ อธิบ ายในย่ อ หน้ า ที่ 13 ถึง 19 และภาคผนวก ข ถึง จ กิจการต้ องดาเนิ น การ
ดังต่อ ไปนี้ สาหรั บ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
10.1 รั บรู้ สินทรั พย์และหนี้ สินทั้งหมดที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ รับ รู้
รายการ
10.2 ไม่รับรู้รายการเป็ นสินทรั พย์หรื อหนี้สินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่อนุญาตให้ รับรู้รายการดังกล่าว
10.3 จัดประเภทรายการใหม่สาหรับรายการที่ รับรู้ภายใต้ หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้
ก่อนหน้ า เป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือ องค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของประเภทหนึ่ ง
แต่รับรู้ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นสินทรัพย์ หนี้สิน หรือองค์ประกอบ
ของส่วนของเจ้ าของอีกประเภทหนึ่ ง และ
10.4 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ รับรู้
ทุกรายการ
นโยบายการบั ญ ชี ที่ กิ จ การใช้ ส าหรั บ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ จั ด ท าขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอาจแตกต่างจากนโยบายการบัญชีทกี่ ิจการใช้ ณ วันที่ เดียวกัน
ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า รายการปรับปรุงผลของเรื่ องดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
เหตุก ารณ์ แ ละรายการต่ างๆ ก่ อนวั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้รายการปรับปรุงดังกล่าวโดยตรงในกาไรสะสม (หรือ ประเภทรายการอื่ น
ในส่ วนของเจ้ า ของ ตามความเหมาะสม) ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กาหนดให้ มีข้อยกเว้ น จากหลั กการที่ กาหนดสาหรั บ
ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ โดยจาแนกเป็ น 2 ประเภท
12.1 ย่ อ หน้ า ที่ 14 ถึ ง 17 และภาคผนวก ข ให้ ข้ อ ยกเว้ น จากการปฏิบั ติ ต ามวิ ธี ป รั บ
ย้ อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
12.2 ภาคผนวก ค ถึง จ ให้ ข้อยกเว้ นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
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ข้อยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
13

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ข้ อยกเว้ นจากการปฏิบัติตามวิธีปรับย้ อนหลังของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น ข้ อยกเว้ นดังกล่าวกาหนดอยู่ในย่อหน้ าที่ 14 ถึง 17
และภาคผนวก ข
การประมาณการ

14

15

16

การประมาณการของกิจการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องสอดคล้องกับประมาณการต่างๆ ที่จัดทาขึ้ น ณ
วันที่เดียวกันภายใต้หลักการบัญชีท่ ีรับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า (ภายหลังการปรับปรุงเพื่อ
สะท้อนถึงความแตกต่างของนโยบายการบัญชี) เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่าประมาณการ
ดังกล่าวมีขอ้ ผิดพลาด
กิจการอาจได้ รับข้ อมูลหลังจากวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ ยวกับ
ประมาณการต่างๆ ที่ จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ตามย่อหน้ าที่ 14
กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต่ อ การได้ รั บ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วในลั ก ษณะเดี ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่างเช่น สมมติว่า
วันที่ กจิ การเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือวันที่ 1 มกราคม 25X4 และ
ข้ อมูลใหม่ ที่ได้ รับ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 25X4 กาหนดให้ กิจการต้ องปรั บปรุงประมาณการ
ที่ จัดทาขึ้นภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X3 กิจการต้ อง
ไม่สะท้ อนรายการเกี่ ยวกับ ข้ อมูลใหม่ดังกล่าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เว้ นแต่มีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงรายการประมาณการ
ดังกล่ าวสาหรั บความแตกต่างของนโยบายการบัญชี หรื อมีหลักฐานที่ ชัดเจนว่ าประมาณการ
ดังกล่าวมีข้อผิดพลาด) ในทางกลับกัน กิจการต้ องสะท้ อนข้ อมูลใหม่ในกาไรหรือขาดทุน (หรือ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ตามความเหมาะสม) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X4
กิจการอาจต้ องจัดทาประมาณการภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีทประมาณการดั
ี่
งกล่าวไม่มีข้อกาหนดภายใต้
หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ประมาณการดังกล่ าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้ องสะท้ อนถึง
เงื่ อนไขที่ มีอยู่ ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประมาณ
การเกี่ ยวกับ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ ย หรื ออัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ า งประเทศ ณ วั น ที่
เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้ องสะท้ อนเงื่ อนไขทางตลาด ณ วั น ที่
ดังกล่าว
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17

ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 16 สามารถนามาถือปฏิบัติสาหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ย่อหน้ าดังกล่าวยังสามารถนามาถือปฏิบัติ
กับข้ อมูลสาหรับรอบระยะเวลารายงานที่ นาเสนอเปรียบเทียบในงบการเงินของกิจการที่ จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ในกรณีทกี่ ารอ้ างอิงถึงวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้ แ ทนที่ ด้ วยการอ้ างอิงถึงวัน สิ้น รอบระยะเวลารายงานที่
นาเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

18
19

กิจการอาจเลือกใช้ ข้อยกเว้ นประการเดียวหรือหลายประการที่ อยู่ในภาคผนวก ค ถึง จ กิจการ
ต้ องไม่นาข้ อยกเว้ นดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับรายการอื่ น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การนาเสนอรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
20

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก าหนดข้ อ ยกเว้ นจากข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ
การนาเสนอรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ

21

งบการเงิ น ของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก ต้ อ ง
ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินสามงบ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสองงบ
งบกาไรขาดทุน (ถ้ ามีการนาเสนอ) สองงบ งบกระแสเงินสดสองงบ และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่วนของเจ้ าของสองงบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งข้ อมูลเปรียบเทียบ
ของงบทั้งหมดที่ มีการนาเสนอ
ข้อมู ลเปรียบเทียบที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการสรุปข้อมู ล
ในอดีต

22

กิจการบางแห่งนาเสนอการสรุปข้ อมูลในอดีต สาหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนรอบระยะเวลา
บั ญ ชี แ รกที่ กิ จ การดั ง กล่ า วน าเสนอข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บอย่ า งเต็ม รู ป แบบภายใต้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดให้ การสรุปข้ อมูล
ดั ง กล่ า วต้ อ งท าการรั บ รู้ รายการและการวั ด มู ล ค่ า ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กิจการบางแห่งนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบภายใต้ หลักการ
บัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ ารวมทั้งข้ อมูลเปรียบเทียบตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในงบการเงิน
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ที่ ประกอบด้ วยการสรุปข้ อมูลในอดีต หรือข้ อมูลเปรียบเทียบภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
ที่ ใช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ อง
22.1 อธิบายอย่างชัดเจนว่ าข้ อมูลภายใต้ หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ไม่ได้
จัดทาขึ้นภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
22.2 เปิ ดเผยเกี่ ยวกับลักษณะของรายการปรับปรุงที่ สาคัญที่ จะทาให้ งบการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยกิจการไม่จาเป็ นต้ องระบุจานวนเงินสาหรั บ
รายการปรับปรุงดังกล่าว
คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
23

23ก

23ข

กิจการต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีท่ ีรบั รองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ามาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลกระทบอย่างไรต่ อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน และกระแสเงินสดที่ได้รายงานไว้ของกิจการ
กิจ การที่ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในรอบระยะเวลารายงานก่อน ตามที่
อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 4ก ต้ องเปิ ดเผย
23ก.1 เหตุผลของการหยุดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
23ก.2 เหตุผลของการกลับมาปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 4ก เมื่ อกิ จ การไม่ ไ ด้ เ ลื อ กปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้ องอธิบายถึงเหตุผลของการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เสมือนกับว่ า
กิจการไม่ได้ หยุดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การกระทบยอด

24

เพื่ อให้ สอดคล้ องกับย่อหน้ า ที่ 23 งบการเงินของกิจการที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องรวมถึง
24.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้ าของของกิจการที่ ได้ รายงานภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรอง
ทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ ากั บ ส่ ว นของเจ้ าของของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นภายใต้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน สาหรับวันที่ ดังต่อไปนี้
24.1.1 วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
24.1.2 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่ นาเสนอในงบการเงินประจาปี ล่าสุดของ
กิจการภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
24.2 การกระทบยอดกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่ นาเสนอในงบการเงินประจาปี ล่าสุดของกิจการ
จุดเริ่ มต้ นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมภายใต้ หลักการ
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25

26

27

27ก

28

บัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ าสาหรับรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน หรือในกรณี
ที่ กิจการไม่ได้ รายงานกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ ใช้ กาไรหรื อขาดทุนภายใต้ หลักการ
บัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
24.3 ในกรณีทกี่ ิจการรับรู้หรือกลับรายการเกี่ ยวกับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า เป็ นครั้งแรก
ในการจัดทายอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ กาหนดให้ กิจการรับรู้หรือ
กลับรายการเกี่ ยวกับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในการเริ่ มต้ นรอบระยะเวลารายงาน ณ
วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การกระทบยอดที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 ต้ องให้ รายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่ อให้
ผู้ ใช้ งบการเงิ น เข้ า ใจเกี่ ยวกับ รายการปรั บ ปรุ งที่ มี ส าระสาคัญ ต่ อ งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีทกิี่ จการนาเสนองบกระแสเงินสดภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรอง
ทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ องอธิบายเกี่ ยวกับรายการปรั บปรุงที่ มี สาระสาคัญต่องบกระแส
เงินสดด้ วย
ในกรณีทกิี่ จการได้ ทราบเกี่ ยวกับข้ อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นภายใต้ หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้
ก่อนหน้ า กิจการต้ องแสดงรายการกระทบยอดตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 โดย
แยกแสดงการแก้ ไขข้ อผิดพลาดออกจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีที่กิจการทาขึ้นในกรณีที่กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ หรือ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายเหล่ านั้ นจนกระทั่งหลั งจากที่ กิจการนาเสนองบการเงิน ที่ จั ดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็ นครั้ งแรก ดังนั้ น ข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) จึงไม่นามา
ถือปฏิบัติในงบการเงินของกิจการที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
หากกิจการมีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือใช้ ข้อยกเว้ นที่ อยู่ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่ จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เป็ นครั้ งแรก กิจการต้ องอธิบ ายถึงการเปลี่ ยนแปลงระหว่ างรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก และงบการเงินที่ จัดทา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก ตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 23 และต้ อง
ปรับปรุงการกระทบยอดตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2
ในกรณีทกี่ จิ การไม่ได้ นาเสนองบการเงินสาหรับรอบระยะเวลารายงานก่อน งบการเงินที่ จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผยเกี่ ยวกับข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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การกาหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน
29
29ก

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นมูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุน

30

หากกิจการใช้ มูลค่ายุติธรรมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เป็ นมูลค่ า ที่ ถื อเป็ นต้น ทุน สาหรั บ รายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้ า ที่ ง5 และ ง7) งบการเงิน
ของกิจการที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้ งแรกต้ องเปิ ดเผยสาหรั บ
รายการรายบรรทัดของยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ดังนี้
30.1 ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว และ
30.2 ยอดรวมของรายการปรับปรุง ไปยังมูลค่าตามบัญชี ทได้
ี่ รายงานภายใต้ หลักการบัญชี
ที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
การใช้มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุนสาหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย กิจการร่วมค้า และบริษทั ร่วม

31

ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่กิจการใช้ มูลค่า ที่ ถือเป็ นต้ นทุนในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเงินลงทุน ในบริษัทย่อย กิจการ
ร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ง15) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ กจิ การจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผย
31.1 ยอดรวมของมู ลค่ า ที่ ถือเป็ นต้ น ทุน ของเงิน ลงทุน ดังกล่ า วซึ่ งเท่า กับ มูลค่า ตามบั ญ ชี
ภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
31.2 ยอดรวมของมูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนดังกล่าวซึ่ งเท่ากับมูลค่ายุติธรรม และ
31.3 ยอดรวมของรายการปรับปรุง ไปยังมูลค่าตามบัญชี ทได้
ี่ รายงานภายใต้ หลักการบัญชี
ที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
การใช้มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุนสาหรับสินทรัพย์ท่ ีเกี่ยวข้องกับน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ

31ก

ในกรณีทกิี่ จการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ ง8ก.2 สาหรับสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องกับนา้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเกณฑ์การปั นส่วนของมูลค่าตามบัญชีทพิี่ จารณา
ภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
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การใช้มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุนสาหรับการดาเนินงานที่ขึ้นอยู่กบั อัตราที่มีการกากับดูแล
31ข

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การใช้มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุนภายหลังภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง

31ค

ในกรณีทกิี่ จการเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยมูลค่ายุติธรรมและใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้น
เป็ นมูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุน ในยอดยกมาของของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเนื่ องจากภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ดูย่อหน้ าที่ ง26 ถึง ง30) งบการเงิน
ที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายถึงวิธกี ารและ
สาเหตุทกี่ จิ การใช้ และหยุดใช้ สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานซึ่ งมีลักษณะทั้งสองประการดังนี้
31ค.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่ เชื่ อถือได้ สาหรับทุกกิจการที่ มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล
เงินดังกล่าว
31ค.2 ไม่สามารถแลกเปลี่ ยนสกุลเงินดังกล่าวกับสกุลเงินอื่ นซึ่ งเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ ค่อนข้ างเสถียร
รายงานทางการเงินระหว่างกาล

32

เพื่ อให้ สอดคล้ องกับย่อหน้ า ที่ 23 หากกิจการนาเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรั บรอบระยะเวลารายงานที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของรอบระยะเวลาของ
งบการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก กิจการต้ องดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี้ เพิ่ มเติมจากข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
32.1 ในกรณีทกี่ ิจการนาเสนอรายงานทางการเงิน ระหว่างกาลโดยนาเสนองวดระหว่างกาล
เปรี ยบเทียบสาหรั บ ช่ วงเวลาเดีย วกัน ของปี ก่ อน รายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาล
ดังกล่าวต้ องรวมถึง
32.1.1 การกระทบยอดส่วนของเจ้ าของของกิจการภายใต้ หลักการบัญชีที่รั บรอง
ทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลเปรียบเทียบ
กับ ส่ ว นของเจ้ า ของของกิ จ การที่ จั ด ท าขึ้ นภายใต้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ณ วันดังกล่าว และ
32.1.2 การกระทบยอดก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ รวมภายใต้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน สาหรับงวดระหว่างกาลเปรียบเทียบ (งวดระหว่างกาลปั จจุ บัน
และยอดสะสมตั้ ง แต่ ต้ น ปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น จนถึ ง วั น สิ้ นงวดระหว่ า งกาล)
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33

จุดเริ่ มต้ นของการกระทบยอดดังกล่าว คือ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมภายใต้
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ าสาหรับ งวดระหว่ างกาลเดียวกัน
หรื อ ในกรณี ที่กิจการไม่ ได้ ร ายงานกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ให้ ใช้ กาไรหรื อ
ขาดทุนภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
32.2 นอกเหนือจากการกระทบยอดที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 32.1 รายงานทางการเงินระหว่าง
กาลครั้งแรกของกิจการภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรั บรอบระยะเวลา
รายงานที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของรอบระยะเวลาของงบการเงิน ที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เป็ นครั้งแรก ต้ องรวมถึงการกระทบยอดตามที่ อธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 24.1 และ 24.2 (เพิ่ มเติมโดยรายละเอียดที่ กาหนดโดยย่อหน้ า ที่ 25 และ
26) หรือการอ้ างอิงถึงเอกสารเผยแพร่อนื่ ที่ ได้ รวมถึงการกระทบยอดดังกล่าว
32.3 ในกรณี ที่ กิจการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชีหรื อใช้ ข้อยกเว้ น ที่ อยู่ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กิจการต้ องอธิบ ายถึง การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ า วใน
แต่ละรายงานทางการเงินระหว่างกาลตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 23 และต้ องปรับปรุง
การกระทบยอดตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 32.1 และ 32.2
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลขั้นตา่ ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของข้ อสมมติ
ว่าผู้ใช้ รายงานทางการเงินระหว่างกาลเข้ าถึงงบการเงิน ประจาปี ล่าสุด อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาล (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ก าหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ “เหตุการณ์หรื อรายการใดๆ ที่ มี
สาระสาคัญต่อความเข้ าใจเกี่ ยวกับรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปัจจุบัน” ดังนั้น ในกรณีที่
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวที่ มีสาระสาคัญ
ต่อความเข้ าใจเกี่ ยวกับรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลปัจจุบันในงบการเงินประจาปี ล่าสุดของ
กิจการภายใต้ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า รายงานทางการเงินระหว่ างกาลของ
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว หรือรวมถึงการอ้ างอิงถึงเอกสารเผยแพร่อื่นที่ ได้ รวมถึงเรื่ อง
ดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้
34

35
36
37

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับงบการเงินที่ จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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38
39
39ก
39ข
39ค
39ง
39จ
39ฉ
39ช
39ซ
39ฌ
39ญ
39ฎ
39ฏ
39ฐ
39ฑ
39ฒ
39ณ
39ด
39ต
39ถ
39ท
39ธ
39น
39บ
39ป
39ผ
39ฝ
39พ
39ฟ

39ภ
39ม

39ย
39ร

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
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การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2546)
40

(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน การเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลารายงานแรกสุ ด
ที่ กิ จ การน าเสนอข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บอย่ า งเต็ ม
ทางการเงิน
รูปแบบภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใน
งบการเงิ น ที่ กิ จ การจั ด ท าขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุน

จ านวนเงิ น ที่ ใช้ แทนต้ นทุ น หรื อ ต้ นทุ น สุ ท ธิ จ าก
การเสื่ อมค่ า ณ วั น ที่ ก าหนด การเสื่ อมราคาหรื อ
การตัดจาหน่ายในภายหลังอยู่บนข้ อสมมติว่ากิจการ
ได้ รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้ สินเริ่ มแรก ณ วันที่ กาหนด
โดยต้ น ทุ น ของสิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน เท่า กับ มู ลค่ า ที่
ถือเป็ นต้ นทุน

มูลค่ายุติธรรม

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม คื อ ราคาที่ จะได้ รั บ จากการขาย
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ จะจ่ า ยเพื่ อโอนหนี้ สิ น ในรายการ
ที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่
วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ))

งบการเงินที่จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน งบการเงิ น ประจ าปี ที่ กิ จ การได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงาน รอบระยะเวลารายงานล่ า สุ ด ของงบการเงิ น ของ
กิจการที่ จั ดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทาง
ทางการเงินเป็ นครั้งแรก
การเงินเป็ นครั้งแรก

18

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
ผูน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ น กิจการที่ นาเสนองบการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน
ครั้งแรก
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานและการตีความที่ ออกโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่ งประกอบด้ วย
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มาตรฐานการบัญชี
3) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ
4) การตีความมาตรฐานการบัญชี

ยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่จัดทาขึ้ น ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ข อ ง กิ จ ก า ร ณ วั น ที่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เปลี่ ยนแปลงมาใช้ม าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
หลักการบัญชีท่ ีรบั รองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้า

เกณฑ์ท างการบั ญ ชี ที่ ผู น้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรกนามาใช้ ทัน ที ก่อน
การปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ภาคผนวก ข
ข้อยกเว้นจากการปฏิ บตั ิตามวิธีปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

กิจการต้ องปฏิบัติตามการยกเว้ นดังต่อไปนี้
ข1.1 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข2 และ ข3)
ข1.2 การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง (ย่อหน้ าที่ ข4 ถึง ข6)
ข1.3 ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม (ย่อหน้ าที่ ข7)
ข1.4 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข8 ถึง ข8ค)
ข1.5 การด้ อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้ าที่ ข8ง ถึง ข8ช)
ข1.6 อนุพันธ์แฝง (ย่อหน้ าที่ ข9) และ
ข1.7 เงินกู้ยืมจากรัฐบาล (ย่อหน้ าที่ ข10 ถึง ข12)
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

ข2
ข3

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ข4
ข5
ข6

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ข7

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
โดยวิธเี ปลี่ ยนทันที นับจากวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
ข7.1 ข้ อ ก าหนดตามย่ อ หน้ า ที่ ข94 ซึ่ งก าหนดให้ กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นของก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จรวมให้ กับผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
แม้ ว่าจะทาให้ ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมติดลบ
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ข7.2

ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 23 และ ข96 เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในความเป็ นเจ้ าของ
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยซึ่ งมิได้ ส่งผลให้ บริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัท
ย่อย และ
ข7.3 ข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 เกี่ ยวกับการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
และข้ อก าหนดที่ เกี่ ยวข้ องตามย่ อหน้ าที่ 8ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
อย่างไรก็ตาม หากผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกเลื อกปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศ
ใช้ ) โดยวิธีปรับย้ อนหลังสาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในอดีต กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ตามที่ ระบุในย่อหน้ าที่ ค1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ข8
ข8ก
ข8ข
ข8ค

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ข8ง
ข8จ
ข8ฉ
ข8ช

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
อนุพนั ธ์แฝง

ข9

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
เงินกูย้ ืมจากรัฐบาล

ข10

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องจัดประเภทเงินกู้ ยืมจากรั ฐบาล
ที่ ได้ รับทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ยกเว้ น ที่ ได้ อ นุ ญ าตไว้ ใ น
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ข11

ข12

ข13

ย่ อ หน้ าที่ ข11 ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ ง แรกต้ อ งปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับ
เงิ น อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ความช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาล (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) โดยวิธีเปลี่ ยนทันทีสาหรับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในปัจจุ บัน ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และต้ องไม่รับรู้ผลประโยชน์จากการได้ รับเงินกู้ยืมจาก
รัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ ตา่ กว่าอัตราตลาดเป็ นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนั้น หากการรับรู้และ
วัดมูลค่ ารายการเงินกู้ยืมจากรั ฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ ต่ากว่ าอัตราตลาดตามหลักการบัญ ชี
ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า ของผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรก
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ องใช้ มูลค่าตามบัญชีของเงิน
กู้ ยื ม ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เป็ น มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมสาหรับ ยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงิ น ที่ จั ด ทาขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กิจ การต้ องปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรั บ
การวัดมูลค่าเงินกู้ยืมหลังจากวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ ข10 กิจการอาจปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรั บเงินอุดหนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยวิธีปรับย้ อนหลังสาหรับ
เงินกู้ยืมจากรั ฐบาลใดๆ ที่ มีอยู่ก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ กิจการควรมีข้อมูลที่ จาเป็ น ณ วันที่ เริ่ มต้ นใช้ การบัญชีสาหรับเงินกู้ยืม
ข้ อ ก าหนดและแนวปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ข10 และ ข11 ไม่ ไ ด้ ท าให้ กิ จ การไม่ ส ามารถใช้
ข้ อยกเว้ นตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ ง19 ถึง ง19ค เกี่ ยวกับการกาหนดเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ รับรู้รายการก่อนหน้ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)

22

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

ภาคผนวก ค
ข้อยกเว้นสาหรับการรวมธุรกิจ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่อไปนี้
สาหรับ การรวมธุ ร กิ จ ที่ กิ จ การได้รับ รู ก้ ่ อ นวัน ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ภาคผนวกนี้ตอ้ งนามาใช้เฉพาะกับการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) เท่านัน้
ค1

ค2

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกที่ จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
โดยวิธีปรั บย้ อนหลังกับการรวมธุรกิจในอดีต (การรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ผู้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกได้ ป รั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง ในการรวมธุ ร กิ จ เพื่ อให้ เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กิ จ การต้ อ งปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง ในการรวมธุ ร กิ จ ทั้ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น
ในภายหลัง และต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นับจากวันที่ เดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้นา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกเลือกปรั บงบการเงินย้ อนหลังในการรวม
ธุรกิจที่ เกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X6 กิจการต้ องปรับงบการเงินย้ อนหลังในการรวมธุรกิจ
ทั้ง หมดที่ เกิดขึ้ นระหว่ า งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 25X6 จนถึง วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิน รวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นั บ จากวั น ที่ 30 มิถุ น ายน
25X6
กิ จ การไม่ จ าเป็ นต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศ
ใช้ ) โดยวิธีปรับย้ อนหลังสาหรับรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมที่ เกิด ขึ้นจาก
การรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณี
ที่ กิจการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยวิธีปรับ
ย้ อนหลังสาหรั บรายการปรั บปรุงมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมดังกล่ าว กิจการต้ องบันทึก
รายการที่ เกิดขึ้นเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการมากกว่าเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อ
ดังนั้น ถือว่าค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ได้ แสดงด้ วยสกุลเงินที่ ใช้
ในการดาเนินงานของกิจการแล้ ว หรือเป็ นรายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งได้
ถูกรายงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
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ค3

ค4

กิจการอาจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ า งประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยวิ ธี
ปรับย้ อนหลังสาหรับรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม ที่ เกิดขึ้นจาก
ค3.1 การรวมธุ ร กิจ ทั้ง หมดที่ เกิดขึ้ นก่ อ นวั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน หรือ
ค3.2 การรวมธุ ร กิ จ ทั้ง หมดที่ กิ จ การเลื อ กปรั บ งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง โดยถื อ ปฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตามที่ ได้ อนุญาตไว้ ในย่อหน้ าที่ ค1 ข้ างต้ น
ในกรณีที่ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
โดยวิ ธีป รั บ ย้ อ นหลั งสาหรั บ การรวมธุร กิจในอดีต จะมี ผลกระทบต่ อการรวมธุร กิจดังกล่ า ว
ดังต่อไปนี้
ค4.1 ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ ง แรกต้ องจั ด ประเภทรายการ
(การซื้ อธุ ร กิ จ โดยผู้ ซื้ อตามกฎหมาย การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ โดยผู้ ถู ก ซื้ อ
ตามกฎหมาย หรือการรวมกันของส่วนได้ เสีย) เช่นเดียวกับในงบการเงินของกิจการ
ที่ จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
ค4.2 ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน
ทั้ง หมด ซึ่ งได้ ม าหรื อ รั บ มาจากการรวมธุ ร กิจ ในอดี ต ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจาก
ค4.2.1 สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางรายการที่ ตัดรายการตาม
หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข2) และ
ค4.2.2 สิน ทรั พ ย์ รวมถึ ง ค่ า ความนิ ย มและหนี้ สิ น ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมของผู้ ซ้ ื อตามหลั กการบั ญชี ที่รั บ รองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า และ
ไม่ได้ เข้ าเงื่ อนไขการรั บรู้ รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใน
งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการของผู้ ถูกซื้ อ (ดูย่อหน้ า ที่ ค4.6 ถึง ค
4.9)
ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ งแรกต้ อ งรั บ รู้ ผ ลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลง โดยการปรับปรุงกาไรสะสม (หรือ ประเภทรายการอื่ นในส่วนของ
เจ้ า ของตามความเหมาะสม) นอกจากว่ า การเปลี่ ยนแปลงเป็ นผลมาจากการรั บ รู้
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ รวมอยู่ในค่าความนิยมมาก่อน (ดูย่อหน้ าที่ ค4.7.1)
ค4.3 ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องไม่รวมรายการใดๆ ที่ ได้
รับรู้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ าซึ่ งไม่เข้ าเงื่ อนไขการรั บรู้ รายการ
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในยอดยกมาของ
งบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องบันทึกผลจากการเปลี่ ยนแปลง ดังนี้
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ค4.4

ค4.5

ค4.6

1

ค4.3.1 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจจั ดประเภท
รายการที่ เกี่ ยวข้ องกับการรวมธุรกิจในอดีตเป็ นรายการซื้อและรับรู้รายการที่
ไม่เข้ าเงื่ อนไขการรับรู้ รายการเป็ นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
38 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน กิ จ การต้ อ งจั ด ประเภทรายการดั ง กล่ า วใหม่
(รวมถึ ง ภาษี เ งิ น ได้ รอตั ด บั ญ ชี แ ละส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม
ที่ เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม (เว้ นแต่กรณีที่หัก
ค่าความนิยมโดยตรงจากส่วนของเจ้ าของตามหลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไป
ที่ ใช้ ก่อนหน้ า ดูย่อหน้ าที่ ค4.7.1 และ ค4.9)
ค4.3.2 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องรั บ รู้ ผลจาก
การเปลี่ ยนแปลงอื่ นทั้งหมดในกาไรสะสม1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้ วัดมูลค่าภายหลังการรั บรู้ รายการของ
สินทรั พย์และหนี้สินบางรายการด้ วยเกณฑ์ที่ไม่ใช่ ราคาทุนเดิม เช่ น มูลค่ายุติธรรม
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ดังกล่าวด้ วยเกณฑ์ทกี่ าหนดสาหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทา
ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แม้ ว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นได้ มาหรือรับมา
จากการรวมธุรกิจในอดีต กิจการต้ องรับรู้ผลจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี
โดยการปรั บ ปรุ ง ก าไรสะสม (หรื อ ประเภทรายการอื่ นในส่ ว นของเจ้ า ของตาม
ความเหมาะสม) มากกว่าการรับรู้เป็ นค่าความนิยม
ในทันทีหลังจากการรวมธุรกิจ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมา
จากการรวมธุรกิจดังกล่าวตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ต้ องเป็ นมูล
ค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ณ
วันที่ ดังกล่าว กรณีทมี่ าตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ วัดมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่าวโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุน ณ วันที่ หลังจากนั้น มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนต้ อง
เป็ นฐานสาหรับการตัดค่าเสื่ อมราคาหรือการตัดจาหน่ายตามเกณฑ์ราคาทุน นับจาก
วันที่ รวมธุรกิจ
ในกรณีทสี่ ินทรัพย์ที่ได้ มาหรือหนี้สินที่ รับมาจากการรวมธุรกิจในอดีต ไม่ได้ รับรู้ ตาม
หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า สินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ ถือว่ามี
มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนเป็ นศูนย์สาหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้น

การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการจัดประเภทรายการใหม่จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนหรือการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนในกรณีที่ไม่ได้ รับรู้ค่าความนิยมตามหลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ อยู่ เดิม เป็ นสินทรัพย์ กรณีดังกล่ าวจะ
เกิดขึ้น หากกิจการ (ก) หักค่าความนิยมโดยตรงจากส่วนของเจ้ าของ หรือ (ข) ไม่ได้ บนั ทึกการรวมธุรกิจเป็ นรายการ
ซื้อธุรกิจ ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปที่ ใช้ อยู่เดิม
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ค4.7

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ดัง กล่ า วในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมตามหลั กเกณฑ์ ที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ก าหนดสาหรั บ งบแสดงฐานะการเงิ น ของผู้ ถู ก ซื้ อ ซึ่ งสามารถอธิบ ายด้ ว ย
ตัวอย่าง ดังนี้ กรณีทผี่ ้ ูซ้ ือไม่ได้ บันทึกสัญญาเช่าทางการเงินที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
ในอดีต ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อนหน้ า ผู้ ซ้ ื อต้ องบั น ทึก สัญ ญาเช่ า
ดังกล่ า วในงบการเงินรวม ตามที่ มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2561)
เรื่ อง สัญ ญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ กาหนดให้ ผ้ ู ถู กซื้ อปฏิบั ติในการจั ดทา
งบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในทานองเดียวกัน กรณี
ที่ ผู้ ซ้ ื อไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ห นี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นที่ มี อ ยู่ ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้
หนี้สิน ที่ อาจเกิดขึ้นนั้ น ณ วันที่ ดังกล่ าว นอกจากว่ า มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจ
เกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มีข้อห้ ามเกี่ ยวกับการรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงิน
ของผู้ถูกซื้อ ในทางตรงข้ าม กรณีทสี่ ินทรัพย์หรือหนี้สินได้ รวมอยู่ในค่าความนิยมตาม
หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า แต่ต้องรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหากตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) สิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน ดังกล่ า วจะยังคงรวมในค่า ความนิ ยม
นอกจากว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ มีการรับรู้ รายการดังกล่าวใน
งบการเงินของผู้ถูกซื้อ
มูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิยมในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินที่ จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้ องเป็ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ตามหลั ก การบั ญ ชี
ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ภายหลังจากการปรับปรุง 2 ประการ ดังต่อไปนี้
ค4.7.1 กรณีที่กาหนดตามย่อหน้ าที่ ค4.3.1 ข้ างต้ น ผู้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องเพิ่ มมูลค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยม เมื่ อ
กิ จ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ รั บ รู้ ตาม
หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ในทานองเดียวกัน หากย่อหน้ าที่
ค4.6 ข้ างต้ น กาหนดให้ ผ้ ูนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ง
แรกรั บรู้ สิน ทรั พย์ไม่ มี ตัวตนที่ รวมอยู่ ในค่ าความนิ ยมตามหลั กการบั ญ ชี
ที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ น
ครั้ งแรกต้ อ งลดมู ลค่า ตามบั ญ ชี ของค่า ความนิยมนั้ น (และปรั บ ปรุงภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีและส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี))
ค4.7.2 โดยไม่คานึงว่ ามีข้อบ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจด้ อยค่าหรื อไม่ ผู้นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศ
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ใช้ ) ในการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และในการรั บรู้ รายการผลขาดทุน จาก
การด้ อยค่าในกาไรสะสม (หรือ ในส่วนเกินจากการตีราคา ตามที่ กาหนด
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้ อ ยค่ า
ของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) การทดสอบการด้ อยค่าต้ องพิจารณา
จากสภาวการณ์ ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค4.8 ไม่ต้องมีการปรับปรุงอื่ นสาหรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องไม่ปรับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมย้ อนหลัง โดย
ค4.8.1 ไม่รวมรายการวิจัยและพัฒนาที่ อยู่ระหว่างดาเนินการซึ่ งได้ มาจากการรวม
ธุร กิจ ดั ง กล่ า ว (นอกจากว่ า สิน ทรั พย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ เกี่ ยวข้ อ งเข้ า เงื่ อนไข
การรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ถูกซื้อ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศ
ใช้ ))
ค4.8.2 ปรับปรุงการตัดจาหน่ายค่าความนิยมก่อนหน้ า
ค4.8.3 กลับรายการปรับปรุงค่าความนิยมซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่อนุ ญาต
เป็ นการท าตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า เนื่ องมาจาก
การปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สนิ ระหว่างวันที่ รวมธุรกิจกับวันที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค4.9 ในกรณีทผูี่ ้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับรู้ค่าความนิยม
ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า โดยเป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ
ค4.9.1 กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มดังกล่ า วในยอดยกมาของงบแสดงฐานะ
การเงินที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กิจการ
ต้ องไม่จัดประเภทค่าความนิยมดังกล่าวใหม่เป็ นกาไรหรือขาดทุนในกรณี
ที่ กจิ การขายบริษัทย่อยหรือในกรณีทเี่ งินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดการด้ อยค่า
ค4.9.2 การปรั บ ปรุ ง รายการที่ เป็ นผลมาจากข้ อตกลงที่ เกิดในภายหลั งเกี่ ยวกับ
รายการที่ อาจเกิดขึ้น ซึ่ งส่งผลต่อสิ่ งตอบแทนจากการซื้อ ต้ องรั บรู้ในกาไร
สะสม
ค4.10 ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจไม่ ได้ ร วมบริ ษัทย่ อ ย
ที่ ได้ ม าจากการรวมธุ ร กิ จ ในอดี ต ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า
(ตัวอย่ า งเช่ น เนื่ องจากบริ ษั ทใหญ่ ไม่ ไ ด้ ถือว่ า กิจ การดั งกล่ า วเป็ นบริ ษัทย่ อ ยตาม
หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า หรื อ ไม่ ไ ด้ จั ด ท างบการเงิ น รวม) ผู้ น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ของ
สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ของบริ ษัทย่ อยให้ เป็ นจานวนเงิน ตามที่ มาตรฐานการรายงาน
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ค5

ทางการเงินกาหนดในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อย จานวนเงิน ของมูลค่าที่ ถือ
เป็ นต้ น ทุ น ของค่ า ความนิ ยมเท่า กับ ส่วนต่ า ง ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐา น
การรายงานทางการเงิน ระหว่าง
ค4.10.1 ส่วนได้ เสียของบริษัทใหญ่ในมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวที่ ปรับปรุงแล้ ว และ
ค4.10.2 ต้ นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่
ค4.11 การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมและภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ให้ ปฏิบัติ
ตามการวั ดมู ลค่ า ของสิน ทรั พย์แ ละหนี้ สิน อื่ น ดังนั้ น การปรั บ ปรุ งข้ า งต้ น เพื่ อรั บ รู้
สินทรัพย์และหนี้สินจะส่งผลต่อส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมและภาษี เงินได้ รอตัด
บัญชี
ข้ อ ยกเว้ น สาหรั บ การรวมธุรกิจ ในอดีตให้ นามาปฏิบั ติ กับ การได้ มาในอดีตสาหรั บ เงิน ลงทุ น
ในบริษัทร่ วม ส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า และส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันที่ กิจกรรม
ของการด าเนิ น งานร่ ว มกัน เข้ า ค านิ ย ามของธุ ร กิ จ ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้
วันที่ ตามที่ กจิ การได้ เลือกตามย่อหน้ าที่ ค1 ให้ ถือปฏิบัติกบั ทุกรายการเงินลงทุนดังกล่าวด้ วย

28

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

ภาคผนวก ง
ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง1

กิจการอาจเลือกใช้ ข้อยกเว้ นประการเดียวหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้
ง1.1 รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (ย่อหน้ าที่ ง2 และ ง3)
ง1.2 สัญญาประกันภัย (ย่อหน้ าที่ ง4)
ง1.3 มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุน (ย่อหน้ าที่ ง5 ถึง ง8ข)
ง1.4 สัญญาเช่า (ย่อหน้ าที่ ง9 และ ง9ก)
ง1.5 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ง1.6 ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม (ย่อหน้ าที่ ง12 และ ง13)
ง1.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วม (ย่อหน้ าที่ ง14 ถึง ง15ก)
ง1.8 สินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ า (ย่อหน้ าที่ ง16 และ ง17)
ง1.9 เครื่ องมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหน้ าที่ ง18)
ง1.10 การกาหนดรายการเครื่ องมือทางการเงินที่ รับรู้ก่อนหน้ า (ย่อหน้ าที่ ง19 ถึง ง19ค)
ง1.11 การวั ด มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ทางการเงิน หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น ในการรั บ รู้
รายการเมื่ อเริ่ มแรก (ย่อหน้ าที่ ง20)
ง1.12 หนี้สินเกี่ ยวกับการรื้อถอนสินทรัพย์ทรี่ วมอยู่ ในต้ นทุนของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ย่อหน้ าที่ ง21 และ ง21ก)
ง1.13 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ บั น ทึ ก รายการตามการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อ ตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (ย่อหน้ าที่ ง22)
ง1.14 ต้ นทุนการกู้ยืม (ย่อหน้ าที่ ง23)
ง1.15 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า (ย่อหน้ าที่ ง24)
ง1.16 การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน (ย่อหน้ าที่ ง25)
ง1.17 ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง (ย่อหน้ าที่ ง26 ถึง ง30)
ง1.18 การร่วมการงาน (ย่อหน้ าที่ ง31)
ง1.19 ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน (ย่อหน้ าที่ ง32)
ง1.20 การก าหนดส าหรั บ สัญ ญาจะซื้ อหรื อ สัญ ญาจะขายของรายการที่ ไม่ ใช่ ร ายการทาง
การเงิน (ย่อหน้ าที่ ง33)
ง1.21 รายได้ (ย่อหน้ าที่ ง34 และ ง35) และ
ง1.22 รายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้ า (ย่อหน้ าที่ ง36)
กิจการต้ องไม่นาข้ อยกเว้ นดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับรายการอื่ น
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รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ง2

ง3

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุ น แต่ไม่ได้ บังคับให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กับตราสารทุนที่ ออกในหรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกยังได้ รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้ บังคับให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กับตราสารทุนที่ ออกหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และ
ได้ รับสิทธิก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่ ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกเลื อ กที่ จะปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กับตราสารทุนดังกล่ าว จะสามารถทาได้ เฉพาะกรณีที่กิจการนั้ นได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวที่ กาหนด ณ วันที่ วัดมูลค่า
ตามที่ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรั บการออกตราสารทุน ทั้งหมดที่ ไม่ได้ เป็ น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (เช่น ตราสารทุนที่ ออกในหรือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554)
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 44 และ 45 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีที่ผู้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาหรือเงื่ อนไขของการออกตราสารทุนที่ ไม่ได้
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 29 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) หากการเปลี่ ยนแปลงนั้ น เกิดขึ้น ก่ อนวั น ที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุ น แต่ไม่ได้ บังคับให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้
หุ้ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กับรายการหนี้ สินที่ เกิด ขึ้น จากรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ทมีี่ การจ่ายชาระก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้นา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกได้ รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้ บังคับให้ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) กั บ รายการหนี้ สิน ที่ เกิด ขึ้ นจากรายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ทมี่ ีการจ่ายชาระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 สาหรับหนี้สินที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมี
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การประกาศใช้ ) ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ ง แรก ไม่ ต้ อ งใช้ วิ ธี
ปรั บ ย้ อ นหลั ง ส าหรั บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บ โดยขอบเขตของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต้ อ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ
รอบระยะเวลารายงานหรือวันที่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554
สัญญาประกันภัย
ง4

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วง
เปลี่ ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญา
ประกันภัย (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุง
2561) เรื่ อง สั ญ ญาประกั น ภั ย (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ได้ ก าหนดข้ อจ ากั ด เกี่ ยวกั บ
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรั บสัญญาประกันภัย รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงที่ ทาโดย
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรก
มูลค่าที่ถอื เป็ นต้นทุน

ง5

ง6

ง7

กิจ การอาจเลือ กวั ดมูลค่ า รายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ณ วั น ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม และใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้นเป็ นมูลค่า ที่ ถือเป็ น
ต้ นทุน ณ วันดังกล่าว
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกใช้ การตีราคาใหม่ตามหลักการ
บัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ าสาหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ หรือก่อนวันที่
มีการเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นมูลค่า ที่ ถือเป็ น ต้ นทุน ณ วันที่ มี
การตีราคาใหม่ หากการตีราคา ณ วันที่ มีการตีราคาใหม่น้ัน สามารถเปรียบเทียบกันได้ กบั
ง6.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
ง6.2 ต้ น ทุ น หรื อ ต้ น ทุ น ที่ คิด ค่ า เสื่ อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งถู ก
ปรับปรุงให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม เช่น การเปลี่ ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปหรือดัชนี
ราคาเฉพาะ
ทางเลือกตามย่อหน้ าที่ ง5 และ ง6 สามารถนามาใช้ กบั
ง7.1 อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ในกรณี ที่กิจการเลื อกใช้ วิ ธีร าคาทุ น ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และ
ง7.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ งเป็ นไปตาม
ง7.2.1 เกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (รวมถึงการวั ดมู ลค่ า
ได้ อย่างน่าเชื่ อถือสาหรับต้ นทุนการได้ มา) และ
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ง8

ง8ก

ง7.2.2 เกณฑ์การตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (รวมถึงการมีอยู่ ของ
ตลาดที่ มีสภาพคล่อง)
กิจการต้ องไม่เลือกทางเลือกนี้สาหรับสินทรัพย์อนื่ หรือสาหรับหนี้สนิ อื่ น
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจกาหนดมูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนตาม
หลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ าสาหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการหรือ
ทุกรายการ โดยการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ กาหนดเป็ นการเฉพาะ อันเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์บางเหตุการณ์ เช่ น การแปรรูปรั ฐวิสาหกิจ หรื อการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็ นครั้งแรก
ง8.1 หากวันที่ ใช้ วัดมูลค่าเป็ นวันเดียวกันหรือวันก่อนหน้าวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กิจการอาจใช้ มูลค่าที่ ได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากวันที่ เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็ นมูลค่า ที่ ถือเป็ นต้ นทุนสาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า
ง8.2 หากวันที่ ใช้ วัดมูลค่าเป็ น วันหลังจากวันที่ การเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น แต่ อ ยู่ ร ะหว่ า งรอบระยะเวลารายงานของงบการเงิ น ที่ จั ด ท าขึ้ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็ นครั้ งแรก กิจการอาจใช้ มูลค่า ที่ ได้ จากการวั ด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจากวั น ที่ เกิด เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเป็ นมู ล ค่ า ที่ ถื อ เป็ นต้ น ทุ น กิจ การ
ต้ องรั บรู้ผลของการปรั บ ปรุงไปยังกาไรสะสมโดยตรง (หรื อประเภทรายการอื่ นใน
ส่วนของเจ้ าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า กิจการต้ องกาหนดมูลค่า
ที่ ถื อ เป็ นต้ น ทุ น โดยใช้ เ กณฑ์ ต ามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ ง5 ถึ ง ง7 หรื อ วั ด มู ล ค่ า
สินทรัพย์และหนี้สินตามข้ อกาหนดอื่ นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ณ
วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต้ น ทุ น ในการสารวจและพั ฒนาแหล่ งน้า มัน และก๊า ซที่ อยู่ ในขั้น ตอนการพั ฒนาหรื อขั้น ตอน
การผลิตตามข้ อกาหนดของบางประเทศ จะบันทึกไว้ ในศูนย์ต้นทุนซึ่ งรวมที่ ดินทั้งหมดในพื้นที่
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกที่ ใช้ วิธีการบัญชี
ดังกล่าวตามหลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า อาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์ทเกี่
ี่ ยวข้ อง
กับนา้ มันและก๊าซ ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้ วยหลักเกณฑ์
ดังนี้
ง8ก.1 สิน ทรั พ ย์ ที่ เกิด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า ให้ วั ด มู ล ค่ า ตามหลั ก การบั ญ ชี
ที่ รับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า และ
ง8ก.2 สินทรัพย์ทอยู
ี่ ่ ในขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการผลิตให้ วัดมูลค่า ของศูนย์ต้นทุน
ตามหลัก การบัญ ชีที่รั บ รองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า กิจการต้ องปั นส่วนจานวนดังกล่ า ว
ให้ กับศูนย์ต้นทุนโดยอ้ างอิงตามสัดส่วนปริมาณของสารองหรื อมูลค่าของสารอง ณ
วันดังกล่าว
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ง8ข

กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ที่ เกิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า และ
สินทรัพย์ทอยู
ี่ ่ ในขั้นตอนการพั ฒนาหรือขั้นตอนการผลิต ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตามลาดับ
และกิจการควรลดมูลค่าที่ ประเมินได้ ตามย่อหน้ าที่ ง8ก.1 หรือ ง8ก.2 ข้ างต้ น เพื่ อวัตถุประสงค์
ของย่ อหน้ านี้ สิน ทรั พ ย์ที่เกี่ ยวข้ องกับ น้ามันและก๊าซประกอบด้ วยสินทรั พย์ที่ใช้ ในการสารวจ
การประเมินค่า การพัฒนา หรือการผลิตนา้ มันและก๊าซเท่านั้น
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
สัญญาเช่า

ง9

ง9ก

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่ วง
เปลี่ ยนแปลงตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การประเมิ นว่า ข้อ ตกลงประกอบด้วยสัญ ญาเช่า หรื อไม่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น ผู้ น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญา
เช่ า หรื อ ไม่ ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น บนพื้ นฐานของ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทเี่ ป็ นอยู่ ณ วันที่ ดังกล่าว
กรณีทผี่ ้ ูนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญ ญาเช่ า หรื อ ไม่ ตามหลั กการบั ญชี ที่รั บ รองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า เป็ นไปตามข้ อกาหนดตาม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การประเมิน
ว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แต่เป็ นวันที่ ในช่วงเวลาอื่ น
นอกเหนือจากที่ กาหนดในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ า หรือไม่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่จาเป็ นต้ องทาการประเมินใหม่สาหรับ
การประเมินดังกล่ าวเมื่ อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรั บกิจการที่
ทาการประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่ตามหลักการบัญชีทรัี่ บรองทั่วไปที่ ใช้
ก่อนหน้ า การประเมินนั้นควรให้ ผลลัพธ์เช่ นเดียวกับการปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 17 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ง9ข –
ง9จ (ย่อหน้าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
ง10ง11

(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
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ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม
ง12

ง13

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กจิ การ
ง12.1 รับรู้ส่วนต่างจากการแปลงค่าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นและสะสมส่วนต่างดังกล่าว
เป็ นส่วนประกอบต่างหากในส่วนของเจ้ าของ และ
ง12.2 ในการจ าหน่ า ยหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ให้ กิจ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ
ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมสาหรับหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าว (รวมถึงผลกาไร
และขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้ อง ในกรณีทสามารถปฏิ
ี่
บัติได้ ) จาก
ส่วนของเจ้ าของไปเป็ นกาไรหรือขาดทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อ ก าหนดดังกล่ า วสาหรั บ ส่วนต่ า งจากการแปลงค่ า สะสมที่ มีอยู่ ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ ผู้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ น
ครั้งแรกใช้ ข้อยกเว้ นนี้
ง13.1 ผลต่างจากการแปลงค่าสะสมสาหรับหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดให้ ถือเป็ นศูนย์ ณ
วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ง13.2 ผลกาไรหรื อขาดทุนซึ่ งเป็ นผลจากการจาหน่ ายหน่ วยงานต่างประเทศในเวลาต่อมา
ต้ องไม่รวมส่วนต่างจากการแปลงค่าที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และต้ องรวมส่วนต่างจากการแปลงค่าที่ เกิดขึ้นในภายหลัง
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วม

ง14

ง15

เมื่ อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
งบการเงินเฉพาะกิจ การ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการบัน ทึกรายการเงิน ลงทุ น
ในบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วม ตามวิธอี ย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้
ง14.1 ราคาทุน
ง14.2 ตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ
ทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
ง14.3 ใช้ วิ ธีส่วนได้ เสีย ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หากผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วย
ราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนนั้นด้ วยจานวนใดจานวนหนึ่ งดังต่อไปนี้
ในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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ง15ก

ง15.1 ราคาทุ น ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
ง15.2 มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุน โดยมูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนดังกล่าวต้ องเป็ น
ง15.2.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ง15.2.2 มูลค่าตามบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า ณ วันดังกล่าว
ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกมูลค่าตามย่อหน้ าที่ ง
15.2.1 หรือ ง15.2.2 ข้ างต้ น สาหรับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า
หรือบริษัทร่วมแต่ละรายการ ที่ เลือกวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุน
หากผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วยวิธี
ส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ง15ก.1 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้ เป็ นครั้ งแรกควรปฏิบัติตามข้ อยกเว้ น
สาหรับการรวมธุรกิจในอดีต (ภาคผนวก ค) สาหรับการซื้อเงินลงทุน
ง15ก.2 หากกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกสาหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการก่อนที่ จะปรับใช้ กบั งบการเงินรวมของกิจการ และ
ง15ก.2.1 หลังจากบริษัทใหญ่ ของกิจการ กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ง16 ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ง15ก.2.2 หลังจากบริ ษัทย่อยของกิจการ กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ง17 ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์และหนี้ สินของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า

ง16

ในกรณีทบริ
ี่ ษัทย่อยปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็ นครั้งแรกหลังจากบริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อยต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินของกิจการ โดยใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่ งต่อไปนี้
ง16.1 มูลค่าตามบัญชี ที่นาไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ ณ วันที่ บริ ษัทใหญ่
เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่มีรายการปรับปรุง
สาหรั บการจัดทางบการเงินรวมและไม่ มีผลกระทบจากการรวมธุรกิจที่ บริ ษัทใหญ่
ได้ มาซึ่ งบริ ษัทย่ อ ย (ทางเลื อกนี้ ไม่ สามารถน ามาใช้ สาหรั บ บริ ษัทย่ อ ยของกิจการ
ที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งต้ องวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน) หรือ
ง16.2 มูลค่าตามบัญชีตามที่ กาหนดโดยส่วนอื่ นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่ บริษัทย่อยเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าวสามารถแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ ง16.1
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ง17

ง16.2.1 ในกรณี ที่ข้ อยกเว้ นในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ส่งผลต่ อ
การวั ด มู ล ค่ า ที่ ขึ้ นอยู่ กับ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ง16.2.2 ในกรณีทนี่ โยบายการบัญชีทนี่ ามาใช้ กับงบการเงินของบริษัทย่อยแตกต่าง
จากนโยบายการบัญชีทนี่ ามาใช้ ในการจัดทางบการเงิ นรวม ตัวอย่างเช่ น
บริษัทย่อยอาจใช้ วิธรี าคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) เป็ น
นโยบายการบัญชีของกิจการ ในขณะที่ กลุ่มบริษัทอาจใช้ วิธตี ีราคาใหม่
ทางเลือกในลักษณะเดียวกันนี้สามารถนาไปใช้ กบั บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ที่ ปรับใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหลังจากกิจการที่ มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญหรือมีการควบคุมร่วม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทกิี่ จ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกหลังจาก
บริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า) ในงบการเงินรวมของกิจการ กิจการต้ องวัดมูลค่า
สิน ทรั พ ย์และหนี้สิน ของบริ ษัทย่อย (หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า ) ตามมู ลค่า ตามบั ญ ชี
เดียวกันกับในงบการเงินของบริษัทย่อย (หรือบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า) หลังรายการปรับปรุง
สาหรับจัดทางบการเงินรวมและการปรับปรุงให้ เป็ นวิธีส่วนได้ เสีย และสาหรับผลกระทบของ
การรวมธุรกิจเพื่ อให้ บริษัทใหญ่ได้ มาซึ่ งบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทใหญ่ทไี่ ม่ใช่กิจการที่ ดาเนิน ธุรกิจ
ด้ านการลงทุนต้ องไม่ปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นในการจัดทางบการเงินรวมซึ่ งถือปฏิบัติโดยบริ ษัท
ย่อยที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนิน ธุรกิจด้ านการลงทุน ในทานองเดียวกัน ในกรณีทบริ
ี่ ษัทใหญ่ปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนหรือ หลังจาก
งบการเงินรวมของกิจการ กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการโดยใช้ จานวนเงิน
เดียวกันทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้ นรายการปรั บปรุงเพื่ อจัดทา
งบการเงินรวม
เครื่องมือทางการเงินแบบผสม

ง18

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การกาหนดรายการเครื่องมือทางการเงินที่รบั รูก้ ่อนหน้า

ง19
ง19ก
ง19ข
ง19ค

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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การวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินในการรับรู ร้ ายการ
เมื่อเริ่มแรก
ง20

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
หนี้ สินเกี่ยวกับการรื้ อถอนสินทรัพย์ท่ ีรวมอยู่ในต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ง21

ง21ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลง
ในหนี้ สิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ลักษณะคล้า ยคลึง กัน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดให้ การเปลี่ ยนแปลงในการวัดมูลค่าของหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ หรือหนี้สินที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกันต้ องนาไปบวกเพิ่ มหรื อหักออกจากต้ นทุนของ
สินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ อง สินทรัพย์ทมี่ ีค่าเสื่ อมราคาจะตัดค่าเสื่ อมราคาด้ วยมูลค่าหลังปรับปรุงตาม
อายุ ก ารใช้ ประโยชน์ ที่เหลื อ โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทัน ทีเป็ นต้ น ไป ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่าวสาหรับ การเปลี่ ยนแปลง
ในหนี้สนิ ดังกล่าวซึ่ งเกิดขึ้นก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณี
ที่ ผ้ ูนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกใช้ ข้อยกเว้ นนี้ ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ง21.1 วัดมูลค่าของหนี้สิน ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ง21.2 กาหนดขอบเขตของหนี้สนิ ให้ เป็ นไปตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
โดยให้ ป ระมาณจานวนเงิน ที่ จะรวมอยู่ในต้ นทุ น ของสินทรั พย์ที่เกี่ ยวข้ องในกรณี ที่
หนี้สินเกิดขึ้นครั้ งแรก โดยการคิดลดหนี้สินจนถึงวันที่ ดังกล่าวตามประมาณการที่ ดี
ที่ สุดของกิจ การเกี่ ยวกับ อัต ราการคิดลดภายหลั งการปรั บ ปรุ งความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งจะนามาถือปฏิบัติสาหรับหนี้สินที่ เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน และ
ง21.3 ค านวณค่ า เสื่ อมราคาสะสมของจ านวนเงิ น ดั ง กล่ า ว ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดยใช้ หลั ก เกณฑ์ของประมาณการในปั จ จุ บั น
เกี่ ยวกับ อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ของสิน ทรั พย์ ตามนโยบายค่า เสื่ อมราคาที่ กิจการถือ
ปฏิบัติภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการที่ ใช้ ข้อยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ ง8ก.2 (สาหรับสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องกับนา้ มันและก๊าซตามที่
อยู่ ในขั้นตอนการพั ฒนาหรื อการผลิ ต ที่ บั น ทึก ไว้ ในศู น ย์ต้น ทุน ซึ่ งรวมที่ ดิน ทั้งหมดในพื้ นที่
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า) ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ดังต่อไปนี้แทนที่ จะปฏิบั ติตามย่อหน้ าที่ ง21 หรื อตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

37

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สนิ ที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ง21ก.1 วั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กัน ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
ง21ก.2 รับรู้ผลต่างระหว่างจานวนดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินเหล่านั้นตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปที่ กิ จ การใช้ ก่ อ นหน้ า ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยปรับเข้ ากาไรสะสมโดยตรง
สินทรัพย์ทางการเงินหรือ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บันทึกรายการตามการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อ ตกลงสัมปทานบริ การ
(เมื่อมีการประกาศใช้)
ง22

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วง
เปลี่ ยนแปลงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุง 2561)
เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ต้นทุนการกูย้ ืม

ง23

ง24

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
นั บ จากวั น ที่ เปลี่ ยนแปลงหรื อ วั น ที่ ก่ อ นหน้ า ตามที่ อนุ ญ าตในย่ อ หน้ า ที่ 28 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยนับ
จากวันที่ ซึ่ งกิจการที่ ได้ ปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นนี้ ได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการดังกล่าว
ง23.1 ต้ องไม่ปรับย้ อนหลังสาหรับส่วนประกอบของต้ นทุนการกู้ยืมที่ ถูกรับรู้เป็ นต้ นทุนของ
สิน ทรั พ ย์ ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปที่ ใช้ ก่ อ นหน้ า และที่ ถู ก รวมในมู ล ค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ ดังกล่าว และ
ง23.2 ต้ องบันทึกต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) รวมถึง
ต้ นทุ น การกู้ ยื ม ที่ เกิ ด ขึ้ นในหรื อ หลั ง วั น ที่ ที่ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เข้ าเงื่ อนไขอยู่ ร ะหว่ า ง
การก่อสร้ าง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ง25

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง

ง26

ง27

ง28

ง29

ง30

หากกิจการมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานซึ่ งเป็ น /หรือเป็ นสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่ เงิน
เฟ้ อรุนแรง กิจการต้ องประเมินว่ากิจการอยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมา
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ ข้ อกาหนดนี้ให้ ถือปฏิบัติกับทั้งกิจการที่ เปลี่ ยนแปลง
มาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรกและกิจการที่ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาก่อนหน้ า
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้ อรุนแรงจะถือว่าอยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง เมื่ อเป็ นไป
ตามทั้ง 2 ลักษณะต่อไปนี้
ง27.1 ไม่มีดัชนีราคาทั่วไปที่ เชื่ อถือได้ สาหรับทุกกิจการที่ มีรายการและยอดคงเหลือในสกุล
เงินนั้น
ง27.2 ไม่สามารถแลกเปลี่ ยนระหว่างสกุลเงินดังกล่าวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่ ค่อนข้ าง
เสถียร
สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรงจะหยุดใช้ เมื่ อกลับเข้ าสู่
ภาวะปกติ กล่าวคือเมื่ อสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามลักษณะข้ อหนึ่ งข้ อใดหรือ
ทั้งสองข้ อตามย่อหน้ าที่ ง27 หรือเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงสกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานไปเป็ น
สกุลเงินอื่ นที่ ไม่อยู่ภายใต้ ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
หากวันที่ กิจการเปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นวันที่ ในหรือหลังวันที่
สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานเข้ าสู่ภาวะปกติ กิจการอาจเลือกวัดมูลค่าสินทรั พย์และหนี้สิน
ทั้งหมดที่ ถือครองก่อนวันที่ สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานอยู่ในภาวะปกติด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการอาจใช้ มูลค่ายุติธรรมนั้นเป็ น
มูลค่าที่ ถือเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวในยอดยกมาของงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากวั น ที่ สกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานเข้ า สู่ ภ าวะปกติ อ ยู่ ภ ายในช่ ว ง 12 เดื อ นของรอบ
ระยะเวลารายงานเปรียบเทียบ รอบระยะเวลารายงานที่ เปรียบเทียบนั้นอาจน้ อยกว่า 12 เดือน
ดังนั้น งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ) จะถู กจั ดทา
สาหรับระยะเวลาที่ ส้นั กว่า
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การดาเนินงานร่วมกัน
ง31

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วง
เปลี่ ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วม
การงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยมีข้อยกเว้ นดังต่อไปนี้
ง31.1 ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ในช่ ว งเปลี่ ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ณ วั น ที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ง31.2 ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกต้ องทดสอบการด้ อยค่า ของ
เงินลงทุนตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หากมีการเปลี่ ยนจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้ เสีย
โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนจะด้ อยค่าหรือไม่ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ต้ องรับรู้การปรับปรุงไปยังกาไรสะสม ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

ง32

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วง
เปลี่ ยนแปลงที่ ระบุในย่อหน้ าที่ ก1 ถึง ก4 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 20 เรื่ อง ต้น ทุ น การเปิ ดหน้า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต ส าหรั บ เหมื อ งผิ ว ดิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ในย่อหน้ าดังกล่าวได้ อ้างอิงถึงวันที่ มีผลบังคับใช้ ซึ่งต้ องเป็ นวันที่ 1 มกราคม
2558 หรือวันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก
แล้ วแต่วันใดเกิดขึ้นภายหลัง
การกาหนดสาหรับสัญญาจะซื้ อหรือสัญญาจะขายของรายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงิน

ง33

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
รายได้

ง34

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้งแรกอาจเลือกปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วง
เปลี่ ยนแปลงที่ ระบุ ในย่ อ หน้ า ที่ ค5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง
รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในย่อหน้ าดังกล่าวได้ อ้างอิงถึง “วันที่
เริ่ มต้ น ใช้ ม าตรฐาน” ต้ อ งเป็ นวั น ที่ วั น เริ่ มต้ น ของรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐาน
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ง35

การรายงานทางการเงิ น เป็ นครั้ งแรก ในกรณี ที่ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้
เป็ นครั้ งแรกตัดสินใจปฏิบั ติตามข้ อกาหนดในช่ วงเปลี่ ยนแปลง ต้ องถือปฏิบัติตามที่ ระบุใน
ย่อหน้ าที่ ค6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับ
ลูกค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย
ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาใช้ เ ป็ นครั้ ง แรกไม่ จ าเป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง
การแสดงรายการของสัญญาที่ เสร็จสมบูรณ์ ณ ต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกสุดที่ มี
การนาเสนอ โดยสัญญาที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ ว คือ สัญญาที่ กิจการได้ โอนสินค้ าหรือบริการทั้งหมด
ภายใต้ หลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปที่ ใช้ ก่อนหน้ า
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ ายล่วงหน้า

ง36

ผู้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เป็ นครั้ งแรกไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศและสิ่ง
ตอบแทนจ่ายล่วงหน้า (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) สาหรั บสินทรั พย์ ค่าใช้ จ่าย และรายได้ ที่ รั บ รู้
เมื่ อเริ่ มแรกก่อนวันที่ เปลี่ ยนแปลงมาใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ อยู่ในขอบเขตของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
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ภาคผนวก จ
ข้อยกเว้นระยะสั้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อ ยกเว้น จากข้อ ก าหนดของการปรับ ย้อ นหลัง ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บส าหรับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
จ1
จ2
จ3 –
จ7
จ8

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง)
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