
บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยขอน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.  แนวคดิทฤษฏีความรู้ ความเข้าใจ  
2.  ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
3.  สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ 
4.  สาระส าคญัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ความเข้าใจคือ สิ่งท่ีสัง่สมจากการศกึษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 

รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์              
สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟังการคิด หรือการปฏิบตัิองค์วิชาในแตล่ะสาขาตามท่ีพจนานกุรมฉบบั
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  (2542) ได้ ให้ ความหมายไว้  และบลูม  (Bloom,1980 อ้ างถึ งใน  ศิพ ล                          
ร่ืนใจชน , 2549: 10) ได้จ าแนกความหมายระหว่างความรู้ความเข้าใจเพ่ือประโยชน์ในการส่ือ
ความหมายไว้ดงันี ้
 
         ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึ่งเน้นการจ า ไม่วา่จะเป็นการระลึก
ถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสภาพการณ์ท่ีเกดขึน้สืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวม
สาระตา่ง ๆ จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขัน้ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนยิ่งขึน้ โดยความรู้นีอ้าจแยกออกเป็นเฉพาะ
สิ่งและความรู้เร่ืองสากลเป็นต้น  ความเข้าใจเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัของการส่ือความหมายโดยอาศยั
ความสามารถทางสมองและทักษะ ซึ่งอาจจะกระท าได้ โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา                       
หรือสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ โดยการท าความเข้าใจนัน้อาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอไป ส าหรับพฤติกรรมความ
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เข้าใจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การแปลความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับท่ี ศิพล ร่ืนใจชน (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่าความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา 
(Dictionary of Education) ของกดู(Good, 1973) ว่าเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ
ท่ีมนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมสะสมไว้ซึ่งคล้ายกับความหมายตามพจนานุกรม (The Lixicon 
Webster Dictionary) (The Lixicon Webster,1997) ท่ีได้ให้ค าจ ากัดความของความรู้ว่าเป็นความรู้
เก่ียวกบัข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์โครงสร้างท่ีเกิดจากการศกึษาหรือค้นหา หรือเป็นความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี 
สิ่งของ หรือบคุคลท่ีได้จากการสงัเกตประสบการณ์หรือจากรายงาน การรับรู้ข้อเท็จจริงต้องชดัเจนและ
ต้องอาศยัเวลาและใกล้เคียงกับความหมายท่ีบลูม (Bloom, 1980 อ้างถึงใน แสงจันทร์  โสภากาล, 
2550: 15-16) ได้ให้ความหมายว่าความรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกับการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ าและสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2538, อ้างถึงใน               
แสงจนัทร์โสภากาล, 2550: 14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้หมายถึงการรับรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง 
เหตกุารณ์ รายละเอียดตา่ง ๆ  ท่ีเกิดจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมความรู้พืน้ฐาน หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ท่ีบุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้
และสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤตกิรรมท่ีสงัเกตหรือวดัได้ 
 
    ส าหรับประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, อ้างถึงในศรีวรรณ จึงสวัสดิ์, 2548: 4) ได้ให้ความ 
ส าคญัต่อพฤติกรรมมนุษย์ในด้านท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงตา่ง ๆ รวมทัง้ศึกษาถึง
การพัฒนาความสามารถทักษะทางสติปัญญาและการใช้วิจารณญาณของมนุษย์เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ 
 
    จากแนวคิดต่าง ๆ สามารถสรุปความหมายความรู้และความเข้าใจได้ว่า เป็นกระบวนการ
รับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถแยกแยะในประเดน็ต่าง ๆ ได้อยา่งละเอียดและสามารถ 
อยา่งชดัเจน 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ 
 
  ในแตล่ะบคุคลตา่งมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งตา่ง ๆ มากน้อยไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บัสภาพความ 
พร้อมในแต่ละสถานการณ์ซึ่งปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความความรู้ความเข้าใจท่ีส าคญั ซึ่งวอชิงตนั 
และคาลก์ (Worthington & Grant, n.d. อ้างถึงในแสงจันทร์ โสภากาล, 2550: 15-16) ได้อธิบาย
เก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนหรือระดบัการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความสอดคล้องกนั กลา่วคือพบว่ามี



8 
 

ความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบ 2 ประการคือองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา และองค์ประกอบด้านท่ี
ไม่ใช่สติปัญญาองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาได้แก่องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสงัคมครอบครัว
และการจูงใจ และสรรพวุฒิ พิพัฒพันธ์ (2538: 13) ได้สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบัความรู้ไว้ 2 ปัจจยั ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัดงันี ้
 
        1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
      1.1  ระดบัการศกึษา การศกึษาอิทธิพลตอ่การแสดงออกเพราะจะท าให้บคุคลมีความรู้ 
และมีความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งมีเหตแุละมีผล 
      1.2  ความเช่ือ หมายถึงความรู้สกึนกึคิดของบคุคลในการยอมรับตอ่สิ่งตา่ง ๆ ซึง่อาจ 
แตกตา่งกนัออกไป 
       1.3  สถานภาพทางสงัคม หมายถึง สิทธิและหน้าท่ีท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน และสงัคม 
       1.4  ประสบการณ์เป็นสิ่งท่ีกอ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสง่ผลตอ่ความคิดเห็น 
 
  2.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 
       2.1  ครอบครัว หมายถึงการสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางอ้อมจากระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
กฎเกณฑ์และคา่นิยมตา่ง ๆ ท่ีกลุม่ได้ก าหนดไว้เป็นระเบยีบของความประพฤติและความสมัพนัธ์ของ 
สมาชิกในสงัคมนัน้ 
       2.2  กลุม่และสมาคมท่ีเก่ียวข้อง มีอิทธิพลตอ่บคุคลอยา่งมาก เพราะเม่ือบคุคลอยูใ่นกลุม่ 
หรือสงัคมใด ต้องยอมรับ และปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของกลุม่และสงัคมนัน้ 
       2.3  ส่ือมวลชน ได้แก่หนงัสือพิมพ์วิทยโุทรทศัน์ ซึง่มีอิทธิพลอย่างมากตอ่การเรียนรู้และ    
การเปล่ียนแปลงความคดิเห็นของบคุคล 
             ส าหรับปัจจยั และแนวคดิดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ความรู้ความเข้าใจแตล่ะบคุคลจะมาก 
หรือน้อยอยู่ท่ีปัจจยัท่ีเก่ียวของ ได้แก่ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัด้านเศรษฐกิจสังคมครอบครัวและ
การจงูใจ 
 
  ระดับความรู้ความเข้าใจ 
              ระดับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง                
และแนวทางในการล าดบัความส าคญั ซึ่งบลูม (Bloom, 1980 อ้างถึงในแสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 
15-16) ได้แบ่งระดับความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น                  
6 ระดบั ดงันี ้
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     1.  ความรู้ (Knowledge) เป็นขัน้แรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความสามารถในการจดจ า
อาจจะโดยการนึกได้มองเห็นได้ยินหรือได้ฟังความรู้ในเช่นนีป้ระกอบด้วย ความจ ากัดความหมาย 
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็น
เร่ืองราวของการจดจ าได้หรือระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดท่ีซับซ้อนและไม้ต้องใช้สมอง               
มากนัก ดังนัน้การจ าดีหรือระลึกได้จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญทางจิตวิทยาและเป็นขัน้ตอน                      
ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกดความเข้าใจการน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และ
การประเมินผล ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีได้ความคดิและความสามารถด้านสมองเพิ่มมากขึน้ 
    2.  ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมขัน้ตอ่มาจากความรู้ขัน้ตอนนีจ้ะต้องใช้
ความสามารถทางสมองและทกัษะในขัน้สงูจนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย” ซึง่อาจท าได้ทัง้ท่ีเป็น
การใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สญัลกัษณ์ มกัเกิดขึน้หลงัจากท่ีบคุคลได้รับทราบข่าวสาร
ตา่ง ๆ แล้ว โดยการฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน ความเข้าใจอาจแสดงออกในรูปของการใช้ทกัษะหรือการ
แปลความหมายตา่ง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใช้ค าพดูของตนเองหรือการแปลความหมายจาก
ภาษาหนึ่งไปยงัอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดหรือใช้ข้อสรุป
หรือการคาดคะเนได้เชน่กนั 
     3.  การน าความรู้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้นีเ้ป็นพฤติกรรม
ขัน้ท่ีสาม ซึ่งจะต้องอาศยัความสามารถหรือทกัษะทางด้านความเข้าใจดงักล่าวมาแล้ว การน าความรู้
ไปใช้นีก้ล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือการแก่ปัญหานัน่เอง ซึ่งมีอยู่ 6 ขัน้ตอน และเม่ือน ามาพิจารณาจะเห็นว่า
ความเข้าใจในหลกัทฤษฎีวิธีการตา่ง ๆ จะถกูน ามาใช้ในการแกปั่ญหา 
   4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วน ๆเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนขึน้ อาจจะแบ่งเป็นขัน้ย่อย ๆ ได้ 3 ขัน้ ด้วยกัน (1) ความสามารถในการ
แยกแยะองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นสว่น ๆ (2) ความสามารถในการเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนประกอบ  และ (3) ความสามารถในการมองเห็นหลกัของการผสมผสานปัญหาท่ีมีองค์ประกอบ
ยอ่ยมากมาย 
   5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) คือความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบยอ่ยหลาย ๆ ส่วน
มารวมกนัเข้าเป็นนกรอบโครงสร้างท่ีแนช่ดัโดยทัว่ไปแล้วการน าเอาประสบการณ์ในอดีตมาร่วมกนักบั
ประสบการณ์ในปัจจุบนั และน ามาสร้างเป็นกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผน เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม             
ท่ีก่อให้เกดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเร่ิม จึงต้องมีความเข้าใจในการน าความรู้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ มาประกอบ 
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  6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลท่ีเก่ียวข้องกบัการให้คา่
ต่อความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบในการประเมินผล
มาตรฐานนีอ้าจจะอยูใ่นทกุขัน้ตอนของความสามารถหรือทกัษะตา่ง ๆ 
 
  ดงันัน้ความหมายของความรู้และความเข้าใจในข้างตนได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้
น าไปสู่ความเข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่าง
ชดัเจน  
 
           2.  ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
 
  การจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะคือ การน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจดงักล่าวนัน้คือข้อมูล
ทางการเงินท่ีแสดงผลกระทบของรายการในอดีตท่ีมีต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กิจการท่ีช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสด 
นอกจากนีข้้อมูลในงบการเงินยงัช่วยผู้ ใช้งบการเงินอ่ืนในการประเมินความสามารถในการดแูลและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการ   
 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ าหนดแนวปฏิบัติในการน าเสนองบการเงินท่ีมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการสนองความต้องการของเจ้าของกิจการ เพ่ือประเมินฐานะการเงิน ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งและผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีของกิจการ  เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับการจัดหาเงินทุนจากเจ้าของกิจการ  และเพ่ือ
ประเมินโอกาสในการลงทนุตอ่และเป็นปัจจยัในการพิจารณาเก่ียวกบัการบริหารการเงิน 

   ข้อมูลในงบการเงินยังมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินอ่ืนๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
   1. ผู้ให้กู้  ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  1.1  เพ่ือประเมินความเส่ียงในการตดัสินใจให้กู้หรือให้สินเช่ือ 
  1.2  เพ่ือให้ข้อมลูทางการเงินท่ีใช้ในกระบวนการติดตามสินเช่ือ 
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   2. หนว่ยงานรัฐบาลและหน่วยงานก ากบัดแูลกิจการ 
  2.1  เพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการก ากบัดแูลการเสียภาษี 
  2.2  เพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมการค้าและการลงทนุ 
  2.3  เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงนิ 
 
 ลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ฐาน 
 วตัถปุระสงค์หลกัของการรายงานทางการเงินคือ การให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมลูดงักล่าวต้องมีลกัษณะเชิงคณุภาพพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

1. เช่ือถือได้-ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ต้องน าเสนอเหตกุารณ์เชิงเศรษฐกิจโดย ครบถ้วน เป็นกลาง 
และปราศจากข้อผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญั 
            2.  เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ-ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจต้องสามารถสร้างความ
แตกต่างในการตดัสินใจได้อย่างมีสาระส าคญั โดยช่วยผู้ ใช้งบการเงินยืนยันผลของเหตุการณ์หรือ
รายการค้าท่ีคาดการณ์ไว้ในอดีต และคาดคะเนผลของเหตกุารณ์หรือรายการค้าในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคต 
 

 ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 
  นอกจากลกัษณะเชิงคณุภาพพืน้ฐานแล้ว ข้อมลูในรายงานทางการเงินต้องมีลกัษณะในเชิง
คณุภาพเสริมเพ่ือแยกข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจมากกว่าออกจากข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการ
ตดัสินใจน้อยกวา่ ลกัษณะเชิงคณุภาพเสริมมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เปรียบเทียบได้-ข้อมลูในรายงานทางการเงินต้องสามารถใช้ในการระบคุวามแตกตา่งหรือ 
ความเหมือนของเหตกุารณ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างสองเหตกุารณ์ได้ การใช้นโยบายทางการบญัชีมาถือ
ปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอจะสามารถชว่ยให้ข้อมลูสามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

2. ยืนยนัความถกูต้องได้-ข้อมลูท่ีสามารถยืนยนัความถกูต้องได้ ซึง่จะสามารถท าให้ผู้ใช้ 
งบการเงินท่ีมีระดบัของความรู้และความเป็นอิสระท่ีแตกตา่งกนัเกิดความเห็นท่ียอมรับร่วมกนัได้ถึงแม้
จะไมเ่ห็นด้วยอยา่งสมบรูณ์ก็ตาม 

3. ทนัตอ่เวลา-ข้อมลูท่ีมีความทนัตอ่เวลาจะต้องเป็นข้อมลูผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจได้ก่อนท่ีข้อมูลนัน้จะสญูเสียความสามารถในการมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจ 
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 4.   เข้าใจได้-ข้อมลูท่ีท าให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้เป็นข้อมลูท่ีน าเสนออยา่ง
กระชับชดัเจน โดยมีข้อสมมติว่าผู้ ใช้รายงานทางการเงินมีความรู้พอควรเก่ียวกับธุรกิจและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องและมีความสามารถท่ีจะอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงินได้โดยใช้ความ
พากเพียรพอควร 
 
          3.  สรุปสาระส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 

 
ส านกังานจรัสทนายความและการบญัชี (2555) สรุปวา่ประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินของไทยท่ีใช้กับนิติบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญัติการบญัชี  พ.ศ. 2543 
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีหุ้นซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์หรือนิติบุคคลทั่วไปท่ีอยู่นอกตลาด
หลกัทรัพย์ แตโ่ดยท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้
เสียสาธารณะ และมีความยุ่งยากซับซ้อน จากการใช้แนวคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เป็นหลัก              
ในการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุนในการจดัท ารายงานการเงินของ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก สภาวิชาชีพบญัชี          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนกัถึงความส าคญัของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Non-Publicly 
Accountable Entities-NPAEs) ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกิจการท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะนีมี้ความแตกต่างจากกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ(Publicly Accountable 
Entities-PAEs) ดงันัน้จึงได้มีการจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะขึน้ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่
มีสว่นได้เสียสาธารณะได้ดงันี ้(สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์, 2555) 
 

ค านิยาม 
กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีไมใ่ชกิ่จการดงัตอ่ไปนี ้
1. กิจการท่ีมีตราสารทนุหรือตราสารหนีข้องกิจการซึง่มีการซือ้ขายในตลาดสาธารณะ ไมว่า่ 

จะเป็นตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศหรือตา่งประเทศหรือการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ตลาด
ในท้องถ่ินและในภมูิภาค หรือกิจการท่ีน าสง่หรืออยูใ่นกระบวนการของการน าสง่งบการเงินของกิจการ
ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน                
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการออกขายหลกัทรัพย์ใด ๆ ในตลาดสาธารณะ 
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2. กิจการท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการดแูลสินทรัพย์ของกลุม่บคุคลภายในวงกว้างได้แก่สถาบนั 
การเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลกัทรัพย์กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตร
ลว่งหน้าแหง่ประเทศไทยตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ เป็นต้น 

3. บริษัทมหาชน ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน 
4. กิจการอ่ืนท่ีจะก าหนดเพิ่มเตมิ 

 
การน าเสนองบการเงนิ 
ข้อสมมติท่ีใช้คือเกณฑ์คงค้างและการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์หลกัของ

การรายงานทางการเงินคือการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้                       
งบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก าหนดให้                
งบการเงินท่ีสมบรูณ์ต้องประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ซึง่น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัสิน้งวด 
2. งบก าไรขาดทนุ แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวด 
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีเป็น 

องค์ประกอบตา่ง ๆ ของเจ้าของในระหวา่งงวด 
4. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน แสดงถึงข้อมลูเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัท างบการเงิน  
5. นโยบายการบญัชีท่ีใช้และข้อมลูอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีน าเสนอในงบการเงินแตม่าตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฯฉบบันีไ้ม่ก าหนดให้จดัท างบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม แตห่ากกิจการ
เห็นถึงประโยชน์ก็สามารถจดัท าได้ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงิน ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบั 

สินทรัพย์ หนีส้ิน และสว่นของเจ้าของ โดยจดัประเภทเป็นดงันี ้
1.  สินทรัพย์ต้องจดัเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 -  สินทรัพย์นัน้เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีไมมี่ข้อจ ากดัในการใช้ 
 -  กิจการคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นัน้ หรือตัง้ใจจะขายหรือใช้ภายใน 

รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 
 -  กิจการมีสินทรัพย์นัน้ไว้โดยมีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 
 -  กิจการคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นัน้ภายในระยะเวลา 12 เดือน  

นบัจากรอบระยะเวลารายงานสินทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นถือวา่เป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
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2.  หนีส้ินต้องจดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 -  กิจการคาดวา่จะช าระคืนหนีส้ินภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานปกติ 
 -  หนีส้ินนัน้ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
 -  กิจการไมม่ี่สิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขในการเล่ือนการช าระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
 
 หนีส้ินท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดเป็นหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 รายการท่ีต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นอยา่งน้อย โดยแยกแสดงรายการแต ่

ละบรรทดัพร้อมจ านวนเงินดงันี ้
 -  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 -  เงินลงทนุชัว่คราว 

-  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
-  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
-  สินค้าคงเหลือ 
-  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 
-  เงินลงทนุระยะยาว 
-  เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 
-  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
-  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
-  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
-  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 
-  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
-  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
-  เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
-  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
-  ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 
-  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 
-  ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 
-  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
-  ทนุท่ีออก และส ารองตา่ง ๆ รวมทัง้ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 
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 กิจการท่ีไมมี่หุ้นทนุ เชน่ ห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือนิตบิคุคลตา่งประเทศต้องเปิดเผย 
ข้อมลูท่ีก าหนดเก่ียวกบัสว่นของเจ้าของแตล่ะประเภท 
 

 งบก าไรขาดทุน 
              กิจการต้องรับรู้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการส าหรับงวดในงบก าไรขาดทุน                   
เพ่ือค านวณหาผลก าไร(ขาดทนุ) ยกเว้นรายการก าไรหรือขาดทนุ ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก าหนดให้รับรู้โดยตรงยังส่วนของเจ้าของ รายการท่ีต้องแสดงในงบก าไรขาดทุน เป็นอย่างน้อย                    
โดยแยกแสดงรายการแตล่ะบรรทดัพร้อมจ านวนเงินดงันี ้

  -  รายได้ 
  -  ต้นทนุทางการเงิน ซึง่ประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยและต้นทนุทางการเงินอ่ืน ๆ  
  -  ภาษีเงินได้ 
  -  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 
 

            ในการรายงานค่าใช้จ่าย กิจการจะเลือกจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ีหรือตามลักษณะ
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ 

1. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะต้องรวบรวม และน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
ตามลกัษณะของรายการ โดยไมปั่นสว่นตามหน้าท่ีตา่ง ๆ ภายในกิจการ เชน่ คา่เส่ือมราคา ซือ้วตัถดุิบ 
คา่ขนสง่ คา่ตอบแทนพนกังาน และคา่โฆษณา เป็นต้น 

2. การจ าแนกคา่ใช้จา่ยตามหน้าท่ี จะต้องรวบรวมและน าเสนอคา่ใช้จา่ยในงบก าไรขาดทนุ 
ตามหน้าท่ี เช่น ต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการขาย คา่จดัส่งสินค้า และคา่ใช้จา่ยเพ่ือการบริหาร เป็น ต้น 
ซึง่กิจการอาจเลือกน าเสนองบก าไรขาดทนุแบบขัน้เดียวหรือแบบหลายขัน้ก็ได้ 
 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
กิจการต้องน าเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจ้าของโดยน าเสนอรายการตอ่ไปนี ้
-  เงินทนุท่ีได้รับจาเจ้าของและจา่ยคืนให้แก่เจ้าของ รวมทัง้สว่นแบง่ก าไร 
-  ก าไรหรือขาดทนุสทุธิส าหรับระยะเวลาของการรายงาน 
-  ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นงวดของก าไร(ขาดทนุ)สะสม และรายการตา่ง ๆ ในสว่นของเจ้าของ  

การเปล่ียนแปลงรายการตา่ง ๆ ระหวา่งงวดและยอดคงเหลือของรายการนัน้ ๆ ณ วนัสิน้งวด 
-  รายการซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไป 

ยงัสว่นของเจ้าของ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
กิจการต้องแสดงข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงันี ้
-  ข้อความท่ีระบวุา่งบการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 

กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
-  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใช้ 
-  ข้อมลูท่ีมาตรฐานการรายงานฉบบันีก้ าหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 
-  ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ภาระผกูพนัตามสญัญา 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไ้มก่ าหนดให้กิจการเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนก 

ตามส่วนงาน การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน แต่หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ก็สามารถจัดท าได้โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ี
เก่ียวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีว่าด้วยเร่ือง การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตาม
ส่วนงาน การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง และการแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินได้ 
 

  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดในมือ ได้แก่ ธนบัตรและ

เหรียญกษาปณ์ท่ีกิจการมีอยู่ รวมทัง้เงินสดย่อย ธนาณัติ ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ เช็คท่ีถึงก าหนดช าระ
แตย่งัมิได้น าฝากธนาคาร เช็คเดินทางและดราฟต์ของธนาคาร ส าหรับเงินฝากธนาคารได้แก่ เงินฝาก
ธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์ ทัง้นีไ้ม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา  
(เงินฝากประจ า) และบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินอ่ืน ซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันีไ้ด้ก าหนดให้กิจการแสดงรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราวโดยจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน หรือเงินลงทนุระยะยาวโดยจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
               รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได้และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มี
สาระส าคญั เช่น เงินลงทุนท่ีมีวนัครบก าหนดในระยะสัน้ กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ี
ได้มา เป็นต้น 
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 ลูกหนี ้
 ลกูหนี ้หมายถึง สิทธิท่ีกิจการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

เม่ือถึงก าหนดช าระ ลกูหนีอ้าจรวมถึงลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นๆ 
 ลูกหนีก้ารค้า หมายถึง ลูกหนีท่ี้เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการท่ีกิจการได้ส่งใบ             

แจ้งหนีห้รือได้ตกลงอยา่งเป็นการทางการกบัผู้ ซือ้ รายการดงักลา่วนีอ้าจอยูใ่นรูปของตัว๋เงินรับ 
 ลูกหนีอ่ื้น  หมายถึง ลูกหนีท่ี้ไม่ใช่ลูกหนีก้ารค้า เช่น ลูกหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการและ

ลกูจ้าง เงินให้กู้ ยืมอ่ืน เป็นต้น 
  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นอาจเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเป็นอิสระหรือบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันหากลกูหนีก้ารค้าเกิดจากธุรกรรมการค้าระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน กิจการ
ต้องใช้มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งท่ีตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่ลกูหนีก้ารค้า 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นต้องวดัมลูคา่ภายหลงัมลูคา่ท่ีจะได้รับ ซึ่งหมายถึงมลูคา่หลงัจาก
หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 
              สินค้าคงเหลือ 
   สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึง่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

- ถือไว้เพ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกตขิองกิจการ 
- อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือขาย 
- อยูใ่นรูปของวตัถดุบิหรือวสัดท่ีุมีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการสินค้า 

คงเหลือรวมถึงสินค้าท่ีซือ้และถือไว้เพ่ือขาย เช่น สินค้าท่ีผู้ ค้าปลีกซือ้และถือไว้เพ่ือขาย หรือท่ีดินและ
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิต สินค้าระหว่างผลิต 
วตัถุดิบ และวสัดท่ีุถือไว้เพ่ือรอท่ีจะใช้ในกระบวนการผลิต และในกรณีท่ีเป็นกิจการให้บริการ สินค้า
คงเหลือจะรวมถึงต้นทนุงานให้บริการสว่นท่ีกิจการยงัไมไ่ด้รับรู้เป็นรายได้ 

 
             เงนิลงทุน 
                เงินลงทุน หมายถึง ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนท่ีกิจการมีไว้เพ่ือเพิ่มความมั่งคั่งให้กับ
กิจการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งท่ีจะได้รับ เช่น ดอกเบีย้รับ ค่าสิทธิ และเงินปันผล หรืออยู่ในรูป
ของราคาท่ีเพิ่มขึน้ หรือในรูปประโยชน์ท่ีกิจการได้รับ เชน่ ประโยชน์ท่ีได้จากความสมัพนัธ์ทางการค้า 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
              ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนท่ีกิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตในการจ าหนา่ยสินค้า ให้บริการ ให้เชา่หรือใช้ในการบริหารงาน ซึ่งกิจการคาดวา่จะใช้ประโยชน์
มากกวา่หนึง่รอบระยะเวลาปกติ 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบไุด้และไม่มีลกัษณะทาง
กายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร สมัปทานและฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น 
 
   สินทรัพย์สามารถระบไุด้ก็ตอ่เม่ือสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบง่
จากกิจการและสามารถขาย โอนให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเอกเทศ เป็นสินทรัพย์หรือ
หนีส้ินท่ีสามารถระบุได้ โดยไม่ค านึงว่ากิจการตัง้ใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่หรือได้มาจากการท า
สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่านัน้จะสามารถโอนหรือสามารถ
แบง่แยกจากกิจการหรือจากสิทธิและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

            อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์(ท่ีดนิ หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร 
(ส่วนควบอาคาร หรือทัง้ท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครองโดยเจ้าของหรือโดยผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทัง้สอง
อย่าง ทัง้นี ้ไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ
กิจการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 
 
             กิจการถือครองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุไว้เพ่ือประโยชน์จากรายได้คา่เช่า หรือจากการ
เพิ่มขึน้ของมลูคา่สินทรัพย์ หรือทัง้สองอย่าง ดงันัน้ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจึงก่อให้เกิดกระแส
เงินสดท่ีโดยสว่นใหญ่แล้วเป็นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของกิจการ 
 

 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ต้นทุนการกู้ ยืม หมายถึง ดอกเบีย้และต้นทุนอ่ืนเกิดขึน้จากการกู้ ยืมของกิจการ โดยต้นทุน

การกู้ ยืมอาจรวมถึง ดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และ
ระยะยาว รวมทัง้ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับดอกเบีย้ดงักล่าวท่ีผู้ ต้องรับภาระ จ านวนท่ีตดับญัชีของส่วนลด
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หรือส่วนเกินท่ีเก่ียวกับการกู้ ยืม จ านวนท่ีตดับญัชีของรายจ่ายท่ีเก่ียวกับการจดัการกู้ ยืม และผลต่าง
จากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการกู้ ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีน ามาปรับปรุงกับต้นทุนของ
ดอกเบีย้ 

 
 ต้นทนุการกู้ ยืมต้องรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงหรือวิธีอ่ืนท่ีให้ผลไมแ่ตกตา่งจากวิธี

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงอยา่งมีสาระส าคญั 
 
 สินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข หมายถึง สินทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม

เพ่ือให้สามารถน าสินทรัพย์นัน้มาใช้ได้ตามประโยชน์หรือน าไปขาย ตวัอยา่งของสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข
ได้แก่ โรงงาน โรงผลิตพลงังาน อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและสินค้าท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมท่ีจะขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ท่ีไม่เข้าเง่ือนไข เช่น สินค้าท่ีท าการผลิตเป็น
ประจ า สินค้าท่ีผลิตเป็นจ านวนมากโดยไม่มีขัน้ตอนการผลิตซ า้ๆ ในช่วงระยะเวลาสัน้ และสินทรัพย์ท่ี
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายทนัทีท่ีซือ้ 

 
สัญญาเช่า 

 สญัญาเช่า หมายถึง สญัญาหรือข้อตกลงท่ีผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการใช้สินทรัพย์ส าหรับ
ชว่งเวลาท่ีตกลงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบัคา่ตอบแทน ซึง่ได้รับช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 
 สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่า ไม่ว่าในท่ีสุดการโอน
กรรมสิทธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม ่
 สญัญาเชา่ด าเนินงาน หมายถึง สญัญาเชา่ท่ีไมใ่ชส่ญัญาเชา่การเงิน 
 สัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าท่ีจะบอกเลิกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

- เม่ือเกิดเหตกุารณ์บางอยา่งซึง่โอกาสท่ีเกิดขึน้น้อยมาก 
- เม่ือได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เชา่ 
- เม่ือผู้ เชา่ท าสญัญาใหมก่บัผู้ ให้เชา่รายเดมิเพ่ือเชา่สินทรัพย์เดมิหรือสินทรัพย์ท่ีเทียบเทา่ 

ของเดมิ หรือ 
- เม่ือผู้ เชา่ต้องจา่ยเงินเพิ่มโดยท่ี ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเชา่เป็นท่ีเช่ือถือได้อย่างสมเหต ุ

สมผลวา่สญัญาเชา่จะด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 
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          ภาษีเงนิได้ 
            ภาษีเงินได้ กิจการต้องรับภาษีเงินได้ท่ีต้องช าระให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นคา่ใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทนุโดยวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซึ่งแสดงภาระภาษีเงินได้ท่ีกิจการค้าช าระสทุธิจากภาษีหกั ณ 
ท่ีจา่ยให้รับรู้เป็นหนีส้ิน 
 

อยา่งไรก็ตาม หากกิจการประสงค์จะเลือกรับรู้คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้และ 
สินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยใช้วิธีหนีส้ินตามงบแสดงฐานะการเงิน (Balance 
Sheet Liability Method) ให้ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย (TFRSs) อยา่งสม ่าเสมอ 

 
ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
ประมาณการหนีส้ิน หมายถึง หนีส้ินหรือภาระผกูพนัในปัจจบุนัท่ีมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบั 

จงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีต้องจา่ยช าระ 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้
-  ภาระผกูพนัท่ีอาจมีอยูอ่นัเน่ืองจากเหตกุารณ์ในอดีตแตก่ารจะทราบว่าภาระผกูพนัดงักลา่ว 

มีอยูห่รือไมน่ัน้ต้องได้รับการยืนยนัจากเหตกุารณ์อยา่งน้อยหนึง่เหตกุารณ์ในอนาคต ซึง่ยงัไมมี่ความ
แนน่อนวา่จะเกิดขึน้หรือไมเ่กิดขึน้ โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมอ่ยูใ่นความควบคมุทัง้หมดของกิจการ 

- ภาระผกูพนัในปัจจบุนั ซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีต แตไ่มส่ามารถรับรู้เป็นหนีส้ินได้ 
เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

1. ไมมี่ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่กิจการจะสญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
เพ่ือจา่ยช าระภาระผกูพนั หรือ 

2. จ านวนของภาระผกูพนัไมส่ามารถวดัมลูคา่ได้อย่างนา่เช่ือถือเพียงพอ 
 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนัสิน้รอบ 

ระยะเวลารายงานกบัวนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงิน ไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นไปในทางดีหรือไมดี่
เหตกุารณ์ดงักลา่วสามารถแจกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.เหตกุารณ์ท่ีเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่สถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
(เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีต้องปรับปรุง) 

2.เหตกุารณ์ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เหตกุารณ์ 
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ีไมต้่องปรับปรุง) 
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เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงเหตกุารณ์ทกุเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จนถึงวนัท่ี 
อนมุตัใิห้ออกงบการเงิน แม้ว่าเหตกุารณ์เหลา่นัน้เกิดขึน้ภายหลงัการประกาศผลก าไรหรือข้อมลูทาง
การเงินอ่ืนให้สาธารณชนทราบ 
 

รายได้  
รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัคา่ใช้จา่ย) ในรอบระยะเวลา 

รายงานซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนัน้ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 
ทัง้ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของและรายการก าไร  ซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของ 
 
             รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ท่ีกิจการ
ได้รับหรือค้างรับซึ่งท าให้สว่นของเจ้าของเพิ่มขึน้ ดงันัน้ จ านวนเงินท่ีกิจการเรียบเก็บแทนบคุคลท่ีสาม 
เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จึงไม่ถือเป็นรายได้ของกิจการ เน่ืองจากถือเป็นกระแสรับของประโยชน์                        
เชิงเศรษฐกิจท่ีไมท่ าให้สว่นของเจ้าของกิจการเพิ่มขึน้ ในท านองเดียวกนั จ านวนเงินท่ีตวัแทนเรียกเก็บ
แทนตวัการ ซึ่งถือเป็นกระแสรับขัน้ต้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท่ีไม่ท าให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้      
จงึไมถื่อเป็นรายได้ เว้นแตจ่ านวนท่ีเรียกเก็บนัน้เป็นคา่นายหน้า 
 
            แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัต ิ
              ผลประโยชน์พนกังาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้รับรู้ภาระผกูพนัใน
ปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์พนักงานตามหลักเกณฑ์ของประมาณการหนีส้ินแต่กิจการอาจ
เลือกปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีอ้างอิงจาก IFRS (TFRS for PAEs) ว่าด้วยเร่ือง
ผลประโยชน์พนกังาน 
 
               ภาษีเงินได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ าหนดให้รับรู้ภาษีเงินได้ตามวิธีเกณฑ์
คงค้างหรือวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย แตกิ่จการอาจเลือกปฏิบตัิตาม TFRS for PAEs วา่ด้วยเร่ืองภาษีเงิน
ได้ ทัง้นีกิ้จการต้องถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
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           4.  สาระส าคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนอ
งบการเงนิ 

   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน ได้กล่าวถึงรูปแบบ

หลักของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับท่ี  1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน ไว้ดังนี ้                       
(สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2552 : 5/58) 
  1.  มาตรฐานการบญัชีฉบบันีส้่งผลตอ่การน าเสนอของการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
จากรายการกับผู้ เป็นเจ้าของและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายการ 
การวัดมูลค่า หรือการเปิดเผยรายการเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
  2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ก าหนดให้กิจการต้องน าเสนอการเปล่ียนในส่วนของจาก
รายการกับผู้ เป็นเจ้าของทัง้หมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยให้แสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของท่ีไม่ได้เกิดจากรายการกับผู้ เป็นเจ้าของ เช่น ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
เป็นรายการในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือน าเสนอเป็นสองงบ (งบเฉพาะก าไรขาดทุน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) โดยไม่อนุญาตให้แสดงส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของ 
  3.  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี ้ก าหนดให้กิจการต้องน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัต้น
งวดของงวดท่ีเปรียบเทียบลา่สดุในงบการเงินท่ีสมบรูณ์ เม่ือกิจการได้น านโยบายการบญัชีมาปรับปรุง
ย้อนหลงัหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบาย
การบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด หรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภท
รายการในงบการเงินใหม ่
  4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่และภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยการ
ปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม ่คือ จ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีถกูจดัประเภท
ไปเป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดปัจจบุนันัน้ 
  5.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ก าหนดให้กิจการต้องน าเสนอเงินปันผลท่ีรับรู้จากการจ่าย
ให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของและจ านวนท่ีเก่ียวข้องต่อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เงินปันผล คือส่วนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของจากความสามารถในการ
เป็นเจ้าของ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของจะต้องน าเสนอการเปล่ียนแปลงในสว่นของ
เจ้าของทัง้หมด 
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              สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (2552) ได้กลา่วในแมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 
ไว้วา่ องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของเหตกุารณ์และรายการทางบญัชีท่ีแยกแสดงตาม
ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ ซึง่ประกอบด้วย  

1. องค์ประกอบซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินในงบดลุ ได้แก่ สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 และส่วนของเจ้าของ ซึ่งแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ได้ก าหนดค านิยามองค์ประกอบต่างๆ                    
ไว้ดงันี ้
            - สินทรัพย์ (assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร
ดงักล่าวเป็นผลของเหตกุารณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากร
นัน้ในอนาคต 

  - หนีส้ิน (liabilities) หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจบุนัของกิจการ ซึง่เป็นผลของเหตกุารณ์ใน
อดีต โดยการช าระภาระผูกพันธ์นัน้คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 

  - ส่วนของเจ้าของ (owner’s equities) หมายถงึ สว่นได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของ
กิจการหลงัจากหกัหนีส้ินทัง้สิน้ออกแล้ว 

 
2. องค์ประกอบซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้ และคา่ใช้จา่ย  

ซึง่แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) ได้ก าหนดค านิยามองค์ประกอบตา่งๆ ไว้ดงันี  ้
            - รายได้ (revenues) หมายถึง การเพิ่มขึน้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา
บัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนีส้ินอันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึน้ ทัง้นีไ้มร่วมถึงเงินทนุท่ีได้รับผู้ มีสว่นร่วมในสว่นของเจ้าของ 

  - ค่าใช้จ่าย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา
บญัชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินอันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของลดลง ทัง้นีไ้มร่วมถึงการแบง่ปันสว่นทนุให้กบัผู้ มีสว่นร่วมในสว่นของเจ้าของ 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (2552) ระบวุา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง  
2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้โดยมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี  1  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ซึง่พอสรุปเนือ้หาได้ดงันี ้
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 งบการเงินเป็นการน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมี
แบบแผน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินในกลุ่มตา่ง ๆ นอกจากนี ้
งบการเงินยงัแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึง่ได้รับมอบหมายให้ดแูลทรัพยากรของกิจการ 
ดงันัน้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว งบการเงินจงึต้องให้ข้อมลูทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. สินทรัพย์ 
2. หนีส้ิน 
3. สว่นของเจ้าของ 
4. รายได้และคา่ใช้จา่ย รวมถึงผลก าไรและขาดทนุ 
5. เงินทนุท่ีได้รับจากผู้ เป็นเจ้าของและการจดัสรรสว่นทนุให้ผู้ เป็นเจ้าของจากความสามารถ 

ในการเป็นเจ้าของ 
6. กระแสเงินสด 

 
งบการเงนิฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
1.   งบแสดงฐานะทางการเงิน   ณ  วนัสิน้งวด 
2.   งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
3.   งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจ้าของส าหรับงวด 
4.   งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
5.   หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ข้อมูลท่ีให้

ค าอธิบายอ่ืน 
6.   งบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัต้นงวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบท่ีใกล้ท่ีสุด เม่ือกิจการ         

ได้น านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือเม่ือกิจการมีการจัดประเภทรายการใน                       
งบการเงินใหม ่

 
 ข้อพจิารณาโดยท่ัวไป 
 1.  การน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องท่ีควรและเป็นไปตามตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
      งบการเงินต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ

กิจการโดยถูกต้องตามท่ีควร การแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรคือการเป็นตวัแทนอันเท่ียงธรรม
ของผลกระทบรายการ เหตกุารณ์อ่ืน ๆ และเง่ือนไขต่าง ๆ ตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการ
สินทรัพย์ รายการสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดไว้ในแม่บทการบญัชี การน าเสนอ                 
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งบการเงินซึ่งได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้
เหมาะสมแก่กรณี ถือว่างบการเงินนัน้น าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควร งบการเงินท่ีจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องเปิดเผยถึงการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานดงักล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างชดัเจนโดยไม่มีเง่ือนไข กิจการจะต้องไมอ่ธิบายวา่งบการเงินได้จดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินถ้างบการเงินดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึน้ตามข้อก าหนดทัง้หมด                       
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2.  การด าเนินงานต่อเน่ือง  
     ในการจัดท างบการเงิน ผ่ายบริหารต้องประเมินความสามารถในการด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของกิจการ งบการเงินต้องจัดท าขึน้ตามหลกัการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กิจการมีความ
ตัง้ใจท่ีจะช าระบญัชี เลิกกิจการ หรือไม่มีทางเลือกอ่ืนใด นอกเหนือจากการช าระบญัชีหรือเลิกกิจการ 
จากการประเมินความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง หากฝ่ายบริหารพบว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใดท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญเก่ียวกับความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยให้
ทราบถึงความไม่แน่นอนเหล่านัน้ ในกรณีท่ีงบการเงินมิได้จัดท าขึน้ตามหลักการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง กิจการจะต้องเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงนีพ้ร้อมทัง้เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินนัน้ และ
เหตผุลท่ีกิจการไมอ่าจด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองได้ 

 
3.  เกณฑ์คงค้าง 
      กิจการต้องจดัท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสด เม่ือใช้

เกณฑ์คงค้างในการจดัท างบการเงิน กิจการต้องรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ หนีส้ิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้และคา่ใช้จ่าย(องค์ประกอบของงบการเงิน) เม่ือรายการเหลา่นัน้เป็นไปตามค านิยามและเกณฑ์
การรับรู้รายการตามท่ีก าหนดไว้ในแมบ่ทการบญัชี 

 
4.  ความมีสาระส าคัญและการน าเสนอด้วยยอดรวม 
     รายการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัแตล่ะประเภทท่ีมีสาระส าคญัต้องแยกแสดงในงบการเงิน 

รายการท่ีมีลักษณะหรือหน้าท่ีไม่คล้ายคลึงกันแต่ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงิน เว้นแต่
รายการเหลา่นัน้ไมมี่สาระส าคญั 
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5.  การหักกลบ 
     กิจการต้องไม่น าสินทรัพย์และหนีส้ิน หรือรายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกัน นอกจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีข้อก าหนดหรืออนญุาตให้หกักลบได้ 
 
6.  ความถี่ในการรายงาน 
     กิจการต้องน าเสนองบการเงินฉบบัสมบรูณ์(รวมทัง้ข้อมลูเปรียบเทียบ)อย่างน้อยปีละครัง้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตใุห้กิจการต้องน าเสนองบการเงิน 
ซึง่มีรอบระยะเวลาบญัชียาวกวา่หรือสัน้กวา่หนึ่งปี กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับแตล่ะงวด
ในงบการเงินดงัตอ่ไปนี ้

1. เหตผุลในการใช้งวดท่ียาวกวา่หรือสัน้กวา่หนึง่ปี 
2. ข้อเท็จจริงท่ีวา่จ านวนเงินเปรียบเทียบท่ีแสดงในงบการเงินไมส่ามารถน ามาเปรียบเทียบ 

กนัได้ทัง้หมด 
 
         7.  ข้อมูลเปรียบเทียบ 

    กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูของงวดก่อนเปรียบเทียบกบัทกุรายการท่ีแสดงในงบการเงินงวด 
ปัจจุบนัหากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้อนุญาตหรือก าหนดเป็นอย่างอ่ืน กิจการต้องรวม
ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีเป็นข้อมลูเชิงบรรยายและพรรณนา หากข้อมูลนัน้ช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถ
เข้าใจงบการเงินของงวดปัจจุบัน  เม่ือกิจการมีการแก้ไขการน าเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบ
การเงิน กิจการต้องจดัประเภทรายการของจ านวนท่ีน ามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย เว้นแตก่ารจดัประเภท
ใหม่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบตัิ เม่ือมีการจดัประเภทรายการของจ านวนท่ีน ามาเปรียบเทียบใหม ่
กิจการต้องเปิดเผยทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกัษณะของการจดัประเภทใหม่ 
2) จ านวนเงินของแตล่ะรายการหรือแตล่ะประเภทท่ีถกูจดัประเภทใหม ่
3) เหตผุลในการจดัประเภทใหม่ 
หากกิจการไมส่ามารถท าได้ในทางปฏิบตัท่ีิจะจดัประเภทรายการของจ านวนท่ีน ามา 

เปรียบเทียบใหมไ่ด้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้
1) เหตผุลท่ีไมส่ามารถจดัประเภทรายการใหมข่องจ านวนดงักลา่วได้ 
2) ลกัษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจดัประเภทรายการใหม่ 
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8.  ความสม ่าเสมอในการน าเสนอ 
     กิจการต้องน าเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด 

ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
    1)  ภายหลังการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะการด าเนินงานของกิจการหรือ   

การทบทวนงบการเงินแล้วเป็นท่ีชดัเจนว่าการน าเสนอและการจดัประเภทรายการในงบการเงินแบบ
ใหม่จะท าให้การน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึน้โดยค านึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบาย
การบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงการน าเสนองบการเงิน 
 
การระบุช่ืองบการเงนิ 
1.  งบการเงินต้องมีการระบุช่ือไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมูลอ่ืนท่ีน าเสนออยู่ใน

เอกสารเผยแพร่ชดุเดียวกนั 
2.  กิจการต้องระบช่ืุอสว่นประกอบของงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแตล่ะสว่น

อย่างชดัเจน และยงัต้องแสดงข้อมลูทกุข้อตอ่ไปนีอ้ย่างเดน่ชดั ซึ่งจะแสดงซ า้กนัได้ถ้าการแสดงซ า้นัน้
ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

  -  ช่ือของกิจการท่ีเสนอรายงานหรือวิธีการอ่ืนท่ีเป็นการระบแุละการเปล่ียนแปลงในข้อมลู 
ดงักลา่วจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

  -  การระบวุา่งบการเงินนัน้เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินของกลุม่กิจการ 
  -  วนัท่ีสิน้ระยะเวลารายงานหรือระยะเวลาท่ีครอบคลมุงบการเงินหรือหมายเหตปุระกอบ 

งบการเงิน 
  -  สกุลเงินท่ีใช้รายงานตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)                     

เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ(เม่ือมีการประกาศใช้) 
  -  จ านวนหลกัท่ีใช้ในการแสดงจ านวนในงบการเงิน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน ต้องมีรายการท่ีแสดงจ านวนเงินทกุข้อดงัตอ่ไปนี ้เป็นอยา่งน้อย 
-  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
-  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
-  สินค้าคงเหลือ 
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-  สินทรัพย์ชีวภาพ (เม่ือมีการประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม) 
-  เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย 
-  สินทรัพย์ทางการเงิน  
-  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
-  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
-  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
-  ยอดรวมของสินทรัพย์ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและสินทรัพย์ท่ีรวมอยูใ่น 

กลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิก 
-  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
-  ประมาณการหนีส้ิน 
-  หนีส้ินทางการเงิน  
-  หนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจบุนั 
-  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
-  หนีส้ินท่ีรวมในกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
-  ทนุท่ีออกจ าหน่าย และส ารองตา่ง ๆ ท่ีจดัสรรให้ผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 
 
เม่ือกิจการแยกแสดงการจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการ

หมนุเวียนและไม่หมุนเวียน กิจการต้องไม่จดัประเภทรายการสินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีเป็นสินทรัพย์(หนีส้ิน)หมนุเวียน 

 
กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดง

ฐานะการเงิน เว้นแตก่ารแสดงรายการตามสาภพคล่องจะมีความน่าเช่ือถือและมีความเก่ียวข้องมาก 
หากกิจการปฏิบตัิตามข้อยกเว้นนีส้ินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดจะต้องแสดงตามล าดบัของสภาพคล่อง 
ไมว่่าสินทรัพย์และหนีส้ินจะน าเสนอได้ด้วยวิธีใดก็ตาม กิจการต้องเปิดเผยจ านวนท่ีคาดวา่จะได้รับคืน
หรือจ่ายช าระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน ส าหรับรายการสินทรัพย์และหนีส้ินแต่ละบรรทัดซึ่งได้
รวมยอดคงเหลือสว่นท่ีคาดวา่จะได้รับคืนหรือจา่ยช าระดงันี ้

- ไมเ่กิน 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
- เกินกวา่ 12 เดือน นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
กิจการต้องจดัประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมนุเวียนเม่ือสินทรัพย์นัน้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้
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1. คาดวา่จะได้รับประโยชน์หรือตัง้ใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
ตามปกตขิองกิจการ 

2. ถือไว้โดยมีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 
3. คาดวา่จะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากระยะเวลารายงานสินทรัพย์ท่ี 

ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนหนีส้ินจะจดัประเภทเป็นหนีส้ิน
หมนุเวียนเม่ือหนีส้ินนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี ้

- คาดวา่จะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกิจการ 
- ถือไว้โดยมีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นคือมีไว้เพ่ือค้า 
- ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
- กิจการไมมี่สิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนการช าระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลาไมน้่อย 

กวา่ 12 เดือนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน 
 
อยา่งไรก็ตาม กิจการจดัประเภทหนีส้ินนัน้เป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน หากภายในวนัสิน้รอบระยะ 

เวลารายงานผู้ ให้กู้ ยืม ยินยอมท่ีจะให้กู้ ยืม ยินยอมท่ีจะให้ระยะเวลาปลอดหนีอ้ย่างน้อย 12 เดือน
หลังจากวนัท่ีในงบดุลเพ่ือให้กิจการด าเนินการแก้ไขการผิดเง่ือนไขเพ่ือเพ่ือให้ตรงตามสัญญาเงินกู้                     
ซึง่ภายในชว่งระยะเวลาดงักลา่วผู้ให้กู้จะไมส่ามารถเรียกคืนหนีไ้ด้ 
 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตอ่ไปนีใ้นงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจ้าของหรือในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

1) ส าหรับหุ้นทนุแตล่ะประเภท 
-  จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียน 
-  จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเตม็มลูคา่ และจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแตย่งัช าระ 
   ไมเ่ตม็มลูคา่ 
-  ราคาท่ีตราไว้ตอ่หุ้น หรือเปิดเผยวา่หุ้นไมมี่ราคาตราไว้ 
-  รายการกระทบยอดของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยบคุคลภายนอก ณ วนัเร่ิมและวนัสิน้งวด 
-  สิทธิ บริุมสิทธิ และข้อจ ากดัของหุ้นทนุแตล่ะประเภท ซึ่งรวมถึงข้อจ ากดัในการจา่ย 

         ปันผลและการจา่ยคืนทนุ 
-  หุ้นของกิจการท่ีถือโดยกิจการหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของกิจการและ 
-  หุ้นท่ีส ารองไว้เพ่ือออกให้ตามสิทธิหรือตามสญัญาการขายหุ้น พร้อมเง่ือนไขและ 

                      จ านวนเงินท่ีเก่ียวข้อง และ 
2) ค าอธิบายถึงลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของส ารองแตล่ะประเภทในสว่นของเจ้าของ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
กิจการต้องแสดงรายการรายได้และคา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีรับรู้ในงวดในงบการเงินตามข้อใดข้อ

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว 
2) แยกเป็นสองงบ คืองบท่ีแสดงองค์ประกอบของก าไรหรือขาดทนุ (งบเฉพาะก าไรขาดทนุ)  

และงบท่ีตัง้ต้นด้วยก าไรหรือขาดทนุและแสดงองค์ประกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จต้องแสดงรายการแตล่ะบรรทดัพร้อมจ านวนเงินส าหรับงวด ส าหรับ 
รายการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 

- รายได้ 
- ต้นทนุทางการเงิน 
- สว่นแบง่ก าไรหรือขาดทนุของบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าท่ีใช้วิธีสว่นได้เสีย 
- คา่ใช้จา่ยภาษี 
- ยอดรวมของก าไรหรือขาดทนุหลงัภาษีเงินได้จากการด าเนินงานท่ียกเลิกและผลก าไรหรือ 

ขาดทนุหลงัภาษีเงินได้ท่ีรับรู้จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิหกัจากต้นทนุในการขายหรือจากการ
จ าหนา่ยกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิกท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการท่ียกเลิก 

- ก าไรหรือขาดทนุ 
- องค์ประกอบแตล่ะรายการของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจดัประเภทตามลกัษณะ 
- สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าท่ีใช้ท่ีใช้วิธีสว่นได้เสีย 
- ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

 
กิจการต้องเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นการจดัสรรส าหรับงวด 

ดงันี ้
- ก าไรหรือขาดทนุส าหรับงวดท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุและสว่นของผู้ เป็น 

เจ้าของขอบบริษัทใหญ่ 
- ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุ และ 

สว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 
 
 
 



31 
 

รูปแบบของการจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
-  วิธีลกัษณะค่าใช้จ่าย (Nature of Expense) คือกิจการต้องรวมค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของ

คา่ใช้จา่ยในก าไรหรือขาดทนุ โดยไมมี่การปันสว่นระหวา่งหนว่ยงานภายในกิจการ หรือ 

- วิ ธีหน้าท่ีห รือตามต้นทุนขาย (Function of Expense) คือกิจการจะต้องจัดประเภท
คา่ใช้จ่ายตามหน้าท่ีของคา่ใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย ตามวิธีนีกิ้จการต้องเปิดเผยต้นทนุขาย
แยกจากคา่ใช้จ่ายอ่ืนเป็นอยา่งน้อย การวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยตามวิธีนีใ้ห้ข้อมลูท่ีมีความเก่ียวข้องแก่ผู้ใช้
งบการเงินมากกว่าการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แต่การปันส่วนต้นทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
อาจต้องอาศยัการปันสว่นท่ีไมมี่หลกัเกณฑ์แนน่อนและใช้ดลุยพินิจอยา่งมาก 

 
การจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังนี ้
รายได้        xxx 
รายได้อ่ืน                                                                                     xxx 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า        xxx 
วตัถดุบิและวสัดใุช้ไป                                                       xxx 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน                                   xxx 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย                                       xxx 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน                                                                    xxx                            
รวมคา่ใช้จา่ย                                                                                 xxx 
ก าไรก่อนภาษี         xxx 
รายได้จากการขายหรือบริการ                                                         xxx 
ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ                                                  xxx 
ก าไรขัน้ต้น                                                                                    xxx 
รายได้อ่ืน                                                                                       xxx 
คา่ใช้จา่ยในการขาย                                                                       xxx 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร                                                                   xxx 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน                                                                                  xxx 
ก าไร ( ขาดทนุ ) ก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้                            xxx 
ดอกเบีย้จา่ย                                                                                  xxx 
ภาษีเงินได้                                                                                    xxx 
ก าไร ( ขาดทนุ ) สทุธิ                                                                     xxx 



32 
 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 
 กิจการต้องน าเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด ซึง่แสดงจ านวนรวมท่ีจดัสรรให้แก่สว่นของผู้ เป็น 
เจ้าของซึง่เป็นบริษัทใหญ่และสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุแยกออกจากกนั 

2. ส าหรับแตล่ะองค์ประกอบของสว่นของเจ้าของ ผลกระทบของการน านโยบายการบญัชี 
มาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

3. ส าหรับองค์ประกอบแตล่ะรายการของสว่นของเจ้าของ กระทบยอดระหวา่งยอดยกมา ณ  
วันต้นงวดและวันสิน้งวด ให้เปิดเผยการเปล่ียนแปลงซึ่งเป็นผลจากก าไรหรือขาดทุน และแต่ละ
รายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรายการกับผู้ เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็น
เจ้าของ ซึ่งแสดงเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ เ ป็นเจ้าของและการ
เปล่ียนแปลงในสว่นได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทยอ่ยท่ีไมไ่ด้สง่ผลให้สญูเสียการควบคมุ 
 

กิจการต้องแสดงจ านวนเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของในระหวา่งงวดในงบแสดงการ 
เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทัง้แสดงจ านวนต่อหุ้ นท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 งบกระแสเงินสด 
 ข้อมลูกระแสเงินสดชว่ยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดและความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการแก่ผู้ใช้งบการเงิน 
 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินจะต้องน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์การจดัท างบการเงินและ
นโยบายการบญัชีเฉพาะท่ีกิจการใช้ การเปิดเผยข้อมลูท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีไม่ได้น าเสนอไว้ท่ีใดในงบการเงิน และให้ข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมท่ีไม่ได้น าเสนอไว้ท่ีใดในงบการเงิน                   
แตเ่ป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่การท าความเข้าใจงบการเงินเหลา่นัน้ 
 
 กิจการต้องน าเสนอหมายเหตปุระกอบงบการเงินในลกัษณะท่ีเป็นระบบให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได้ในทางปฏิบัติ โดยแต่ละรายการท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
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งบเฉพาะก าไรขาดทุน(ถ้ามีการน าเสนอ) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรืองบกระแส    
เงินสด กิจการต้องมีการอ้างอิงถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
 การเปิดเผยนโยบายการบัญชี 
 กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์(มูลฐาน)การวดัมูลค่าท่ีใช้จดัท างบการเงินและนโยบายการบญัชี
อ่ืนๆ ท่ีกิจการเลือกใช้ซึง่เก่ียวข้องกบัความเข้าใจได้ในงบการเงินของกิจการ 

 
แหล่งข้อมูลส าคัญเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กิจการต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงข้อสมมุติท่ีใช้ส าหรับอนาคตและ

แหล่งข้อมูลส าคญัเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีมีอยู่  ณ วนัท่ีในงบดลุ ซึ่งมีความ
เส่ียงอย่างมีนัยส าคัญเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินด้วย
จ านวนท่ีมีสาระส าคญัในปีบญัชีถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวนีกิ้จการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินซึง่รวมถึงรายละเอียด ดงันี ้

1. ลกัษณะของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีต้องมีการปรับปรุงมลูคา่ และ 
2. มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัท่ีในงบดลุ ท่ีต้องมีการปรับปรุง 

 
  การเปิดเผยเร่ืองอ่ืน ๆ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
1.   จ านวนเงินปันผลท่ีกิจการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวนัท่ีงบการเงินได้รับอนมุตั ิซึ่งใน

งวดนีกิ้จการยงัไมไ่ด้รับรู้เป็นรายการแบง่ปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทนุ รวมถึงจ านวนเงินปันผลตอ่หุ้น
 2.   จ านวนปันผลของหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมซึง่ไมไ่ด้รับรู้ในงบการเงิน 

 
กิจการต้องเปิดเผยเร่ืองต่อไปนีห้ากยังมิได้เปิดเผยในส่วนอ่ืนของเอกสารท่ีเผยแพร่กับ                      

งบการเงิน 
1.   ภมูิล าเนา รูปแบบของธุรกิจตามกฎหมายประเทศท่ีได้ไปจด ทะเบียนจดัตัง้กิจการและท่ี

อยูต่ามท่ีจดทะเบียนหรือสถานประกอบการหลกัถ้ามิใชท่ี่อยูเ่ดียวกนั 
2.   ค าอธิบายลกัษณะการด าเนินงานและธุรกิจหลกั 
3. ช่ือของบบริษัทใหญ่ และช่ือของบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุของกลุม่บริษัท 
4. กิจการท่ีมีอายจุ ากดั ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของกิจการ 
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ข้อพจิารณาในการจัดท างบการเงนิ 
1.   กรณีไมมี่รายการตามแบบ ไมต้่องแสดงรายการดงักล่าว 
2. กรณีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้มีการแสดงรายการท่ีแตกตา่งหรือนอกเหนือจาก 

รายการท่ีก าหนดไว้ตามประกาศฉบบันี ้ก็ให้ถือปฎิบตัติามท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนด 
3. กรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้มีการแสดงรายการ หรือมีข้อมลูเพิ่มเตมินองเหนือ 

จากการก าหนดไว้ ให้แสดงเพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแสดงตามประเภทและ
ลักษณะของสินทรัพย์ หนีส้ิน ส่วนของเจ้าของรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
 

- หนว่ยเงินตราแสดงด้วยเงินบาท แตอ่าจแสดงเป็นหลกัพนั หลกัหม่ืน หลกัแสน หลกัล้าน  
ก็ได้กรณีเลือกแสดง “งบก าไรขาดทุน แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี”  ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จุรี วิชิตธนบดี (2543) ได้ศึกษาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้
ประกอบวิชาชีพการบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชีในปัจจุบนัมีความส าคญัมากขึน้ มีภาระหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้นอกเหนือจากเป็นผู้ท าบญัชี
แล้วผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชียังต้องสามารถน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือผู้ บริหารใช้ในการ
ตดัสินใจ สามารถช่วยผู้บริหารในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจอีกทัง้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมี
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี การท่ีผู้ประกอบวิชาชีพจะมีบทบาทเพิ่มขึน้ได้ต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางการบัญชีมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  โดยการติดตามข่าวสารเก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้ควรมีการประชุม อบรม สมัมนาในส่วน
ภูมิภาคให้มากขึน้เพ่ือท่ีจะเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพการบญัชีได้พฒันาความรู้และศกัยภาพ
ในการท างานได้ดียิ่งขึน้ซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้รายงานทางการเงินมี
คณุภาพด้วยเชน่กนั           
  

ปราณี  อินทร์น้อย (2554) ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะประเภทธุรกิจสถานีบริการน า้มนั ในเขตจงัหวดัสระบรีุ พบว่า 
ผู้ท าบญัชีมีระดบัปัญหาในการปฏิบตัิตามมาตรฐานฉบบันีโ้ดยรวมระดบัปานกลางและธุรกิจสถานี
น า้มนัท่ีมีรูปแบบธุรกิจทีแตกตา่งกนัมีปัญหาในการรับรู้รายการและการวดัมลูคา่เก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร 
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และอุปกรณ์ การรับรู้รายการและการวดัมูลค่ารายได้ การก าหนดให้ดอกเบีย้รับต้องรับรู้ตามอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแท้จริง การน าเสนองบการเงิน และการเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีมีกิจการเลือกใช้ โดย
รูปแบบธุรกิจบริษัทจ ากดั มีระดบัปัญหาสงูกว่ารูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส่วนขนาดของธุรกิจท่ี
แตกตา่งกนั ไมส่่งผลให้ระดบัปัญหาในการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะแตกตา่งกนั 
 
 นิธิดา สกลุจิตจินดา (2551) ได้ศกึษาทศันคตขิองนกับญัชีตอ่การมีมาตรฐานการบญัชีส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่านักบัญชีโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการท่ีประเทศไทยจะมี
มาตรฐานการบญัชีส าหรับ SMEs โดยเฉพาะ ซึ่งเหตผุลท่ีส าคญั คือผู้ ใช้งบการเงินของ SMEs มีความ
ต้องการข้อมูลในงบการเงินท่ีน้อยกว่าผู้ ใช้งบการเงินของกิจการขนาดใหญ่ ประกอบกบั SMEs มีราย
การค้าท่ีไม่ซบัซ้อนเท่ากิจการขนาดใหญ่ ดงันัน้ การก าหนดให้ SMEs จดัท างบการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัสมบูรณ์จะส่งผลให้นักบญัชีต้องเสียเวลาในการจดัท าข้อมูล ซึ่งมากเกินความจ าเป็น
รวมทัง้การให้นกับญัชีปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีบางฉบบั ซึง่เข้าใจยากและซบัซ้อน อนัอาจสง่ผล
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชีได้ 
 
 มุจรินทร์ แก้วหย่อง (2548) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถทางการบัญชีระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี คุณภาพข้อมูลทางการบญัชี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ความรู้ความสามารถทางการบญัชี และระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีมีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคณุภาพข้อมูลทางการบญัชีโดยเฉพาะด้าน
ความรู้ในวิชาชีพด้านเจตคติ และด้านการทันเวลา ดงันัน้ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส าคญั
เก่ียวกับความรู้ความสามารถทางการบญัชีของนกับัญชีในทุกๆ ด้าน มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีน ามาใช้ในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
พร้อมทัง้ปลกูฝังให้นกับญัชีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และปลกุฝังให้นกับญัชีมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพและ
ต่อกิจการ เพ่ือให้นักบัญชีสามารถจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพและสามารถน ารายงาน
ทางการเงินไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 
 สุภาภรณ์  กุศลสัตย์ และเสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ (2551) ได้ศึกษาการน ามาตรฐานการบัญชี
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทยในมุมมองของผู้ สอบบัญชี  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า มาตรฐานการบญัชีท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี  ้(1) สามารถสะท้อนภาพของ
กิจการได้อย่างเหมาะสมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอน่าจะเป็นทางออกของการยอมรับให้มี



36 
 

มาตรฐานการบญัชีท่ีต่างกนัส าหรับแต่ละประเทศโดยมีการศึกษาวิจยัอย่างจริงจงั  และรอบคอบโดย
ผู้ รู้ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการท่ีโปร่งใสชดัเจน พิสูจน์
หรือสนบัสนนุด้วยหลกัฐาน การจดัท ามาตรฐานการบญัชีควรค านึงถึงผลในทางปฏิบตัิด้วย (2) มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยจัดท าให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน์จะท าให้ผู้ลงทุน  เจ้าหนีแ้ละผู้ มีส่วนได้เสีย
สามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึน้  (3) ควรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ของแต่ละประเทศ 
มิฉะนัน้ การบญัชีอาจไม่สามารถท าหน้าท่ีในการสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อ
ผู้ใช้งบการเงินได้อย่างถกูต้อง (4) ควรมีความยืดหยุน่ในระดบัหนึ่งเพ่ือจะได้สามารถน าไปประยกุต์ใช้
กับแต่ละกิจการได้อย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรระบุทางเลือกไว้มากเกินไปจนเกิดเป็นช่องโหว่ในการ
ตกแตง่งบการเงิน 
 
 องัคณา นตุยกลุ (2548) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของผู้ท าบญัชีในการปฏิบตังิาน
ให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีไทยส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การศึกษาปัจจยัด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชีไทย  โดย
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผู้ท าบญัชีต้องเป็นผู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ในวิชาชีพอยา่งแท้จริง 
มีความรักในอาชีพ  มีรายได้และผลตอบแทนเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ รับผิดชอบ  และมี
สภาพแวดล้อมในการท างานดี ผู้ท าบญัชีเป็นกลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการ
ปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีของไทยในภาพรวมและรายด้านว่ามีความเป็นจริงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชีไทยในภาพรวมมี
ความส าเร็จระดบัมาก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบตัิงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
บญัชี ได้แก่ ความอิสระในการท างาน และรายได้และสวสัดกิาร 
 

Damant and David (2003) ได้ศึกษามาตรฐานการบัญ ชี  – การบัญ ชียุคใหม่  พบว่า                     
การรายงานทางการเงินในอดีตแสดงให้เห็นถึงความซบัซ้อนในการจดัท างบการเงินเป็นสิ่งท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากมีการใช้หลักการบัญชีตามท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งรวมทัง้
หลกัการบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัมลูคา่ ยตุิธรรมในการจดัท างบการเงินแล้วงบการเงินท่ีจดัท าขึน้จะ
มีความซบัซ้อนและต้องใช้บุคคลท่ีได้รับการศึกษา หรือมีความรู้ท่ีเพียงพอในการท าความเข้าใจและ
อธิบายตวัเลขในงบการเงินหากว่าบริษัทมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป  งบการเงินท่ีน าเสนอก็จะ
แตกต่างจากธุรกิจทัว่ไปด้วย ยกตวัอย่างเช่นรายละเอียดทางการบญัชีของบริษัทผลิตยาการน าเสนอ
ข้อมลูตอ่ประชาชนทัว่ไปและตามกฎหมายท่ีจะแตกตา่งจากธุรกิจอ่ืนๆ นีอ้าจเป็นปัญหาส าคญัส าหรับ
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คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศในปัจจบุนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศถกูเผยแพร่สูป่ระเทศในแถบยโุรป และในอีกหลายๆ ประเทศทัว่โลก 
  
 Naser, Kamal and Rana, Nuseiben (2003) ได้ศึกษาคณุภาพรายงานการเงินของบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์ซาอดุิอาระเบีย (Saudi Companies) พบว่า การเปรียบเทียบขอบเขตของการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  ก่อนและหลังการจัดตัง้องค์กรวิชาชีพบญัชี 
(Saudi Organization of Certified Public Accountants : SOPA) โดยจ าแนกการเปิดเผยข้อมูล
ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลโดยข้อก าหนด การเปิดเผยข้อมูลโดยสมคัรใจและ
การเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่เก่ียวกับข้อก าหนดหรือตามระเบียบข้อบังคับ  ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ซาอดุอิาระเบียให้ความส าคญัและความนา่เช่ือถือของข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานการเงินเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้งบการเงินเน่ืองจากผู้ ใช้ต้องการรับข้อมูลในรายงานการเงินท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจ และคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต  และให้ความส าคญักับการ
เปิดเผยข้อมลูโดยมีข้อก าหนดเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นการไฟฟ้า ส่วนด้านการเปิดเผยข้อมูลโดยสมคัรใจ 
ได้ให้ความส าคญัในระดบัต ่า ดงันัน้การจัดตัง้องค์กรวิชาชีพในประเทศซาอุดิอาระเบียมีผลกระทบ
เพียงเล็กน้อยตอ่การจดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สรุป 
 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะเพ่ือแนวทางในการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนัน้สามารถจัดท ารายงาน
ทางการเงินท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีต้นทุนในการจัดท าค่อนข้างน้อย ซึ่งงบการเงินท่ีจัดท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนัน้ยงัเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ               
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
การน าเสนองบการเงินของกิจการท่ีมีสว่นได้เสียสาธารณะ 
 


