
www.themegallery.com 

TAS 1 : การน าเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชีของไทย

สภาวชิาชีพบัญชีฯ มีหน้าที่
▪ก ากบัดูแลและปรับปรุงพฒันาทศิทางของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินในอนาคต

▪อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้วชิาชีพมีมาตรฐานและคุณภาพในความเป็นสากล
เชิงวชิาชีพ

▪www.tfac.or.th

http://www.tfac.or.th/


มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

▪กลุ่มกจิการทีม่ส่ีวนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable 
Entities : PAEs)

▪กลุ่มกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ (Non- Publicly 
Accountable Entities : NPAEs)



PAEs

▪ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีจ่ัดขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ
อย่างเตม็รูปแบบ ( กรอบแนวคดิฯ/TFRS / TAS / TSIC / 
TFRIC /แนวปฏิบัติทางการบัญชี )



NPAEs

▪ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ TFRS for NPAEs (2554) หรือ สามารถ
เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิชุดใหญ่ (PAEs) หากไม่
ประสงค์ทีจ่ะจัดท าบัญชีตาม TFRS for NPAEs 
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จุดมุ่งหมายของงบการเงนิ
▪น าเสนอฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานการเงนิของกจิการอย่างมี
แบบแผน

▪ ให้ข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ
กจิการ

▪แสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร



TAS 1 :การน าเสนองบการเงิน
จุดมุ่งหมายของงบการเงนิ
งบการเงินให้ข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนีเ้กีย่วกบักจิการ 
▪ สินทรัพย์ 
▪ หนีสิ้น
▪ ส่วนของเจ้าของ 
▪ รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
▪ เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่ เป็น 
เจ้าของ และ 

▪ กระแสเงินสด
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งบการเงนิฉบับสมบูรณ์
▪ งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัส้ินงวด
▪ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
(อาจใช้ช่ืออ่ืน เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แทนได้)
▪ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด
▪ งบกระแสเงนิสดส าหรับงวด
▪หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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งบการเงนิฉบับสมบูรณ์
▪ ข้อมูลเปรียบเทยีบของงวดก่อน และ
▪ งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัต้นงวดของงวดก่อน เม่ือกจิการได้น า
นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัตย้ิอนหลงั หรือการปรับย้อนหลงั
รายการในงบการเงิน หรือ เม่ือกจิการมีการจัดประเภทรายการใหม่ใน
งบการเงนิ
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งบการเงนิฉบับสมบูรณ์
▪ กจิการหลายแห่งยงัน าเสนอรายงานเพิม่เติมนอกเหนือจากงบการเงิน เช่น
รายงานเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม และงบมูลค่าเพิม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรม
ซ่ึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีสาระส าคญั และเม่ือพจิารณาว่าพนักงานเป็นกลุ่มผู้ใช้
งบการเงนิทีส่ าคญั รายงานทีน่าเสนอนอกเหนือจากงบการเงนิอยู่นอกขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 



การด าเนินงานต่อเน่ือง

▪ งบการเงนิต้องจัดท าขึน้ตามหลกัการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่จะมี
ความตั้งใจทีจ่ะช าระบัญชี หรือหยุดประกอบกจิการ 

▪กจิการต้องเปิดเผยถึงความไม่แน่นอน ในกรณีทีง่บการเงนิมิได้จัดท าขึน้
ตามหลกัการด าเนินงานต่อเน่ือง พร้อมทั้งเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดท างบ
การเงนิน้ัน และเหตุผลทีไ่ม่อาจถือได้ว่ากจิการเป็นกจิการทีจ่ะ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองได้



เกณฑ์คงค้าง

▪กจิการต้องจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็น
ข้อมูลกระแสเงนิสด
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ความถี่ในการรายงาน
▪ ต้องน าเสนองบการเงนิฉบับสมบูรณ์ (รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทยีบ) อย่างน้อย
ปีละคร้ัง ในกรณมีกีารเปลีย่นแปลงการน าเสนอยาวหรือส้ันกว่าหน่ึงปี ต้อง
เปิดเผยถึงเหตุผลในการใช้งวดทีย่าวหรือส้ันกว่า 1 ปี และข้อเท็จจริงทีว่่า
จ านวนเงนิเปรียบเทยีบทีแ่สดงในงบการเงนิไม่สามารถน ามาเปรียบเทยีบ
กนัได้ทั้งหมด

▪กจิการบางแห่งเลือกจัดท างบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลา 52 สัปดาห์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้ม่ได้ห้ามการปฏิบัติดงักล่าว



งบแสดงฐานะการเงนิ

ต้องมีรายการทีแ่สดงจ านวนเงนิทุกข้อดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย
สินทรัพย์
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์ชีวภาพ
- เงนิลงทุนซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย
- สินทรัพย์ทางการเงิน



งบแสดงฐานะการเงนิ

ต้องมีรายการทีแ่สดงจ านวนเงนิทุกข้อดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย
สินทรัพย์
- สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
- ยอดรวมของสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขายและสินทรัพย์ทีร่วมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ
จ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย



งบแสดงฐานะการเงนิ

ต้องมีรายการทีแ่สดงจ านวนเงนิทุกข้อดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
- ประมาณการหนีสิ้น
- หนีสิ้นทางการเงิน
- หนีสิ้นและสินทรัพย์ภาษเีงนิได้ส าหรับงวดปัจจุบัน
- หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชีและสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี



งบแสดงฐานะการเงนิ

ต้องมีรายการทีแ่สดงจ านวนเงนิทุกข้อดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
- หนีสิ้นทีร่วมในกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย
- ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีแ่สดงในส่วนของเจ้าของ
- ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและส ารองต่าง ๆ ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ๆ



รายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน

• กจิการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนีสิ้นเป็นรายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนใน
งบแสดงฐานะการเงิน

• ไม่ว่าสินทรัพย์และหนีสิ้นจะน าเสนอด้วยวธีิใดกต็าม กจิการต้องเปิดเผยจ านวนที่
คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายช าระในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน ส าหรับรายการ
สินทรัพย์และหนีสิ้นแต่ละบรรทัดซ่ึงได้รวมยอดคงเหลือส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืน
หรือจ่ายช าระดงันี้
- ไม่เกนิ 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน และ
- เกนิกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน



สินทรัพย์หมุนเวยีน

• กจิการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวยีนเม่ือสินทรัพย์น้ันเป็นไปตามเง่ือนไขข้อ
ใดข้อหน่ึงต่อไปนี้

-คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ
ของกจิการ

-ถือไว้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้า
-คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
-สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด และไม่มีข้อจ ากดัในการแลกเปลีย่นหรือ
การใช้ช าระหนีสิ้นภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน



หนีสิ้นหมุนเวยีน

• หนีสิ้นจะจดัประเภทเป็นหนีสิ้นหมุนเวยีนเม่ือหนีสิ้นน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้

- คาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกจิการ
- ถือไว้โดยมีวตัถุประสงค์เบ้ืองต้นคือมีไว้เพ่ือค้า
- ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
- กจิการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนการช าระหนีอ้อกไปอกีเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงนิหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

• รายละเอยีดทีแ่สดงในการจดัประเภทย่อยขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ขนาด ลกัษณะ และหน้าที่ของจ านวนทีเ่กีย่วข้องน้ัน 
ซ่ึงการเปิดเผยรายการแต่ละรายการจะมีความแตกต่างกนั เช่น
- รายการที่ดนิ อาคารให้แยกแสดงแต่ละประเภทตามข้อก าหนดของ TAS 16 
- ลูกหนี ้ให้แยกแสดงเป็นลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กนั ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และลูกหนีอ่ื้น



- สินค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภทตาม TAS 2 เช่น สินค้าซ้ือมา
เพ่ือขาย วสัดุการผลติ วตัถุดบิ สินค้าระหว่างผลติ และสินค้าส าเร็จรูป
- ประมาณการหนีสิ้น ให้แยกแสดงเป็นประมาณการหนีสิ้นเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน และประมาณการหนีสิ้นอ่ืน และ
- ส่วนทุนของเจ้าของ และส ารองต่าง ๆ ให้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ เช่น 
ทุนทีช่ าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น และส ารองต่าง ๆ

ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงนิหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ



งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ต้องแสดงรายการเพิม่เตมิจากส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดงันี ้
1 ก าไรหรือขาดทุน 
2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม  
3 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด ซ่ึงเป็นยอดรวมของก าไรหรือขาดทุนและก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ถ้ากจิการแสดงงบก าไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก ส่วนของก าไรหรือขาดทุนต้องไม่แสดง
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ทางเลือกในการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

▪ แสดงแบบงบเดยีว

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• ก าไรหรือขาดทุน

• องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

- รายการทีโ่อนกลบัไม่ได้

- รายการทีส่ามารถโอนกลบัได้

▪ แสดงแบบสองงบ

งบก าไรขาดทุน

• ก าไรหรือขาดทุน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

• ก าไรขาดทุนส าหรับปี

• องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

- รายการทีโ่อนกลบัไม่ได้

- รายการทีส่ามารถโอนกลบัได้



งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กจิการต้องแสดงรายการต่อไปนี ้เพิม่เตมิจากส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน เพ่ือเป็นการจดัสรรส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส าหรับงวด 
1 ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดทีเ่ป็นของ 

-ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
-ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดทีเ่ป็ นของ 
-ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
-ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนต้องแสดงรายการรายบรรทดัส าหรับจ านวนเงนิส าหรับงวด 
ดงัต่อไปนี้
รายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยจดัประเภทตามลกัษณะรายการ และตาม
การจดักลุ่มซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับอ่ืน ก าหนดไว้
• จะไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั และ
• จะมีการจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัเม่ือเป็นไป

ตามเง่ือนไขทีเ่ฉพาะเจาะจง



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมและการร่วมค้าตามวธีิส่วนได้เสีย 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มของรายการทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับอ่ืน ก าหนด ไว้ว่า
• จะไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั และ 
• จะมีการจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัเม่ือเป็ นไป

ตามเง่ือนไขที่เฉพาะเจาะจง



3

Recycle Items
-ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
-ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในตราสารหน้ีที่เลือกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

-ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (cash 
flow hedge)

ตวัอย่างรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



3

Unrecycles Items
-การเปล่ียนแปลงส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ตาม TAS16 , TAS 38
-ผลก าไรขาดทุนการวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ของ
พนักงานที่รับรู้ตาม TAS 19
-ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในตราสารทุนที่เลือกวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

-การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิทาง

การเงินที่กจิการเลือกวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตวัอย่างรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

ส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุน ต้องแสดงรายการแต่ละบรรทดั
พร้อมจ านวนเงินส าหรับงวด ส าหรับรายการดงัต่อไปนี้

• รายได้ โดยแยกแสดงดอกเบีย้รับทีค่ านวณโดยวธีิดอกเบีย้ที่แท้จริง 
• ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจ าหน่าย
• ต้นทุนทางการเงนิ 
• ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (รวมถงึการกลบัรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า) 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

• ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมค้าทีใ่ช้วธีิส่วนได้เสีย 
• ผลก าไรหรือขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างระหว่างราคาทุนตดัจ าหน่ายของ

สินทรัพย์ทางการเงนิทีเ่คยบันทกึไว้กบัมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีจ่ดัประเภทรายการใหม่ 
หากสินทรัพย์ทางการเงนิถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยเปลีย่นประเภทจากการวดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน) 



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

• ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมทีเ่คยบันทกึในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงถูกจดัประเภท
ใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน หากสินทรัพย์ทางการเงนิถูกจดัประเภทใหม่โดยเปลีย่น
ประเภทจากการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นการวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

• ค่าใช้จ่ายภาษ ี
• ยอดรวมของการด าเนินงานที่ยกเลกิซ่ึงแสดงเป็นจ านวนเดยีว (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที ่5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่
ยกเลกิ) 



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กจิการอาจแสดงรายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในลกัษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้
1. แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษทีีเ่กีย่วข้อง
2. แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษทีีเ่กีย่วข้อง พร้อมแสดงยอดที่เป็น

ยอดรวมภาษเีงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัรายการนั้น โดยกจิการต้องจดัสรร
ภาษรีะหว่างรายการทีอ่าจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั และรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลงั



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

• กจิการต้องน าเสนอการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้
การจดัประเภทตามลกัษณะหรือหน้าที่ของค่าใช้จ่ายภายในกจิการทีใ่ห้
ข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้และมีความเกีย่วข้องมากกว่า

• กจิการต้องจดัประเภทย่อยค่าใช้จ่ายเพ่ือเน้นให้เห็นถงึองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของผลการด าเนินงานทางการเงนิ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัในด้านความถีข่อง
การเกดิรายการ โอกาสและการคาดคะเนผลก าไรหรือขาดทุน

• สามารถเลือกน าเสนอการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะหรือตามหน้าที่



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วธีิลกัษณะค่าใช้จ่าย
กจิการต้องรวมค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุน เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าซ้ือวตัถุดบิ ค่าขนส่ง ผลประโยชน์
ของพนักงาน และค่าโฆษณา โดยไม่มีการปันส่วนระหว่าง
หน่วยงานภายในกจิการ การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวธีินีง่้ายต่อ
การปฏิบัติ



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดงันี้

รายได้                                                                                                            x
รายได้อ่ืน                                                                                                       x
การเปลีย่นแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า         x
วตัถุดบิและวตัถุส้ินเปลืองทีใ่ช้ไป                                          x
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน                                       x
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย                                             x
ค่าใช้จ่ายอ่ืน                                                                            x
รวมค่าใช้จ่าย                                                                                             (x)

ก าไรก่อนภาษี                                                                                                  x 



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วธีิหน้าทีค่่าใช้จ่าย หรือ วธีิต้นทุนขาย
กจิการต้องจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 
เช่น ต้นทุนของกจิกรรมการกระจายสินค้าหรือกจิกรรมการบริหาร ตามวธีินีก้จิการ
ต้องเปิดเผยต้นทุนขายแยกจากค่าใช้จ่ายอ่ืน การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวธีินีใ้ห้ข้อมูลที่
มีความเกีย่วข้องแก่ผู้ใช้งบการเงนิมากกว่า แต่การปันส่วนต้นทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
อาจต้องอาศัยการปันส่วนทีไ่ม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนและใช้ดุลพนิิจอย่างมาก



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ตัวอย่างการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เป็นดงันี้
รายได้                                                                                                          x
ต้นทุนขาย (x)

ก าไรขั้นต้น x

รายได้อ่ืน x

ค่าใช้จ่ายในการขาย x

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร x

ค่าใช้จ่ายอ่ืน                        x

ก าไรก่อนภาษี                                                                                              x



ข้อมูลทีต้่องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วธีิหน้าทีค่่าใช้จ่าย หรือ วธีิต้นทุนขาย
*** เน่ืองจากข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะค่าใช้จ่าย มีประโยชน์ต่อการคาดคะเน
กระแสเงินสดในอนาคต หากกจิการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่
กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ ซ่ึงรวมถงึ
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย และค่าตัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
• ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
• ผลกระทบของการน านโยบายการบัญชีมาปรับปรุงย้อนหลงัหรือแก้ไขงบ
การเงินย้อนหลงั

• การกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วนัต้นงวดและวนัส้ินงวด ให้เปิดเผยการ
เปลีย่นแปลงซ่ึงเป็นผลจาก
- ก าไรหรือขาดทุน
- แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

- รายการกบัผู้เป็นเจ้าของในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของ ซ่ึงแสดงเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้เป็น
เจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของและการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของ
ความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย ทีไ่ม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม

• กจิการต้องแสดงการวเิคราะห์ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็น
รายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน

• กจิการต้องแสดงจ านวนเงินปันผลทีจ่่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในระหว่างงวดในงบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งแสดง
จ านวนเงินปันผลต่อหุ้นทีเ่กีย่วข้อง



งบกระแสเงนิสด

เพ่ือประเมนิความสามารถของกจิการในการก่อให้เกดิเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดและความต้องการใช้กระแสเงนิสดของ
กจิการแก่ผู้ใช้งบการเงนิ ( TAS 7)



การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

• แสดงข้อมูลเกีย่วกบัเกณฑ์การจดัท างบการเงนิและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่
กจิการใช้

• เปิดเผยข้อมูลทีก่ าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีไ่ม่ได้น าเสนอไว้ใน
ที่ใดในงบการเงนิ และ

• ให้ข้อมูลเพิม่เตมิทีไ่ม่ได้น าเสนอไว้ทีใ่ดในงบการเงนิ แต่เป็นข้อมูลทีเ่กีย่วข้องต่อ
การท าความเข้าใจงบการเงนิเหล่าน้ัน

(แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงนิให้เป็นระบบเท่าทีจ่ะท าได้)
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กจิการต้องแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงนิโดยเรียงล าดบัอย่างเป็นระบบหรือการจัด
กลุ่มของหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เช่น
• การจดักลุ่มข้อมูลกจิกรรมด าเนินงานบางกจิกรรมเข้าด้วยกนั
• การจดักลุ่มข้อมูลเกีย่วกบัรายการทีว่ดัมูลค่าคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกนั เช่น สินทรัพย์ที่

วดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม
• การจดัล าดบัตามล าดบัการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดง

ฐานะการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ



การเปิดเผยนโยบายการบัญชี

กจิการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคญั ซ่ึงประกอบด้วย 
• เกณฑ์(มูลฐาน) การวดัมูลค่าทีใ่ช้จดัท างบการเงนิ และ 
• นโยบายการบัญชีอ่ืนๆ ที่กจิการเลือกใช้ซ่ึงเกีย่วข้องกบัความเข้าใจได้ในงบการเงิน

ของกจิการ



การเปิดเผยแหล่งข้อมูลส าคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัข้อสมมติทีใ่ช้เกีย่วกบัอนาคตและแหล่งทีม่าที่ส าคญัอ่ืนของ
รายการทีไ่ม่แน่นอนในการประมาณการทีมี่อยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนัยส าคญัทีจ่ะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงทีมี่สาระส าคญัในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนีสิ้นภายในปีบัญชีถัดไป ในกรณดีังกล่าวนีก้จิการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินซ่ึงรวมถึงรายละเอยีดทุกข้อ ดังนี้

• ลกัษณะของสินทรัพย์และหนีสิ้น
• มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน



การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
• จ านวนเงนิปันผลทีก่จิการเสนอหรือประกาศจ่ายก่อนวนัอนุมตัใิห้ออกงบ

การเงนิ ซ่ึงในระหว่างรอบระยะเวลานีก้จิการยงัไม่ได้รับรู้เป็นรายการ
จัดสรรส่วนทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นทุน พร้อมทั้งจานวนเงนิปันผลต่อหุ้น และ 

• จ านวนเงนิปันผลของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมซ่ึงไม่ได้รับรู้ในงบการเงนิ 



การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน

กจิการต้องเปิดเผยเร่ืองต่อไปนีห้ากยงัมิได้เปิดเผยไว้ทีใ่ดในข้อมูลเผยแพร่พร้อมกบั งบ
การเงิน 
• ภูมิล าเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกจิการ ประเทศทีไ่ด้จดทะเบียนจดัตั้งกจิการ 

และทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบียน (หรือสถานทีห่ลกัในการประกอบธุรกจิ หากแตกต่างไป
จากทีอ่ยู่จดทะเบียน) 

• ค าอธิบายลกัษณะการด าเนินงานและกจิกรรมหลกัของกจิการ 
• ช่ือของบริษทัใหญ่ และช่ือของบริษทัใหญ่ในลาดบัสูงสุดของกลุ่มกจิการ และ 
• กจิการทีม่ีอายุจ ากดั ต้องแจ้งให้ทราบถงึระยะเวลาของกจิการ 
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•กจิการต้องไม่ท าให้ความเข้าใจได้ของงบการเงินลดลงโดยการลดความชัดเจนของ
ข้อมูลทีม่ีสาระส าคญัด้วยข้อมูลทีไ่ม่มีสาระส าคญั หรือโดยการรวมรายการที่มี
สาระส าคญัที่มีลกัษณะหรือหน้าที่ที่แตกต่างกนัไว้ด้วยกนั
•กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิหากข้อมูลทีเ่กดิจากการเปิดเผยข้อมูลน้ันไม่มสีาระส าคญั 
กจิการต้องพจิารณาว่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิหรือไม่ ในกรณทีี่การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไม่เพยีงพอทีจ่ะท าให้ผู้ใช้งบ
เข้าใจผลกระทบ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่องบการเงินกจิการ

การเปิดเผยขอ้มูล


