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แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามชุดน้ี จะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2    ขอมูลเก่ียวกับปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)  
สวนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย  /  ลงใน           ที่อยูหนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ 

ชาย     หญิง 

2. อายุ 

20 – 30 ป    30 – 40 ป 

40 – 50 ป    มากกวา 50 ป 

3. ระดับการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชี 

ปริญญาตรี    ปริญญาโทหรือสูงกวา 

4. ประสบการณในการทํางานดานการทําบัญชี 

นอยกวา 5 ป    6 – 10 ป 

11 – 15 ป    มากกวา 15 ป 

5. จํานวนที่รับทําบัญชี 

นอยกวา 5 ราย    5 – 10 ราย 

11 – 20 ราย    21 – 100 ราย 

มากกวา 100 ราย 

6. สถานภาพการทําบัญชี 

พนักงานของกิจการ   รับจางทําบัญชีอิสระ 

ผูทําบัญชีในสํานักงานรับทําบัญชี  ผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานฯ 

7. ประเภทธุรกิจที่รับทําบัญชี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ธุรกิจพาณิชกรรม    ธุรกิจอุตสาหกรรม 

ธุรกิจบริการ 
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8. สวนประกอบของงบการเงินที่ทานมีหนาที่ตองจัดทําในฐานะผูทําบัญชี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

งบดุล     งบกําไรขาดทุน 

งบกระแสเงินสด    งบแสดงการเปล่ียนแปลงฯ 

หมายเหตุงบการเงิน 

9. ทานทราบหรือไมวารูปแบบการจัดทํางบการเงินมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2552 

ทราบ     ไมทราบ 

10. ทานเห็นดวยกับขอกําหนดเก่ียวกับการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐาน (ปรับปรุง 2550) และรายการ

ยอของงบการเงินตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด ในระดับใด 
 

 
ขอกําหนดในการนําเสนองบการเงิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

ไม
เห็น
ดวย 

- การนําเสนองบการเงินตองประกอบดวยงบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สวน
กิจการบริษัทมหาชนตองมีการจัดทํางบกระแส
เงินสดดวย 

      

- รายการสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย 
ตองแสดงแยกจากกันและไมนํามา        หักกลบ
กัน รายการที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบ
การเงิน 

      

- การนําเสนองบการเงินตองแสดงรายการรายได
และคาใชจายโดยจัดประเภทตามลักษณะหรือ
หนาที่ก็ได ขึ้นอยูกับวาแบบใดจะใหขอมูลที่
นาเช่ือถือและมีประโยชนตอการตัดสินใจไดดีกวา 

      

- การนําเสนองบการเงินไมตองแสดงรายไดและ
คาใชจายเปนรายการพิเศษไมวาจะแสดงในงบ
กําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11. ทานเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุนใดในการนําเสนองบการเงินของป 2552 

งบกําไรขาดทุนแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

งบกําไรขาดทุนแบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะ 

ยังไมแนใจ / ไมทราบ 

12. ทานไดรับการอบรมหรือศึกษาหรือเคยจัดเตรียมงบการเงินตามรูปแบบใหมแลวหรือไม 
เคย     ไมเคย 

(หากทานตอบไมเคย  ทานไมตองตอบแบบสอบถามในสวนที่เหลือ (สวนที่ 2 และ 3) และโปรดสง

แบบสอบถามกลับคืน 

 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับการนําเสนองบการเงินและปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงินตาม
ขอกําหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

 
ปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 

ระดับปญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
ปญหา 

1. ปญหาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน       

1.1. การไมไดถือปฏิบัติตามขอกําหนดครบทุกขอตาม
มาตรฐานการบัญชี เรื่องการนําเสนองบการเงิน ฉบับที่ 
35 ถือวาไมไดนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี 

      

1.2. ความยุงยากในการแยกแสดงรายการที่มีนัยสําคัญ
ในการนําเสนอขอมูลในงบการเงิน เน่ืองจากในทาง
ปฏิบัติจํานวนที่เปนนัยสําคัญของผูทําบัญชีกับผูสอบ
บัญชีแตกตางกัน 

      

1.3. ความยุงยากในการจัดประเภทใหมของขอมูลใน
งวดกอนที่ตองนํามาเปรียบเทียบ เมื่อมีการแกไขการ
นําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน  

      

1.4. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
........................................................................................ 

      

2. ปญหาการนําเสนองบดุล       

2.1. ความยุงยากในการจําแนกสินทรัพยเปนสินทรัพย
หมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน 
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ปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 

ระดับปญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
ปญหา 

2.2. ความยุงยากในการจําแนกหน้ีสินเปนหน้ีสิน
หมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน 

      

2.3. การไมปฏิบัติตามขอกําหนด ในมาตรฐานการ
บัญชีเก่ียวกับรายการในงบดุล เชน การตีราคาสินคา
คงเหลือดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับที่
ตํ่ากวา เปนตน 

      

2.4. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
........................................................................................ 

      

3. ปญหาการนําเสนองบกําไรขาดทุน       

3.1. การนําเสนอขอมูลรายไดของกิจการไมครบถวน        
3.2. การจัดประเภทคาใชจายในงบกําไรขาดทุน       
3.3. ความไมคุนเคยกับงบกําไรขาดทุนรูปแบบใหมทั้ง
แบบแสดงคาใชจายตามลักษณะ และแบบแสดง
คาใชจายตามหนาที่ ของผูบริหารกิจการ ทําใหตองมี
การจัดทํางบกําไรขาดทุนทั้งรูปใหมกับรูปแบบเดิม  

      

3.4. ความยุงยากในการแสดงรายการเปนคาใชจายตาม
ลักษณะ เชน รายการเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 
รายการเปล่ียนแปลงในสินคาระหวางทํา 

      

3.5. ความไมเหมาะสมของรูปแบบงบกําไรขาดทุน
แบบแสดงคาใชจายตามลักษณะ เน่ืองจากไมมีขอมูล
ตนทุนสินคาขายและกําไรข้ันตน 

      

3.6. ความยุงยากในการแสดงรายการในงบกําไร
ขาดทุนแบบแสดงคาใชจายตามหนาที่ เชน การจําแนก
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงานเปนคาใชจาย
ในการขายและคาใชจายในการบริหารเพราะไมมีการ
แยกหนาที่อยางชัดเจน 

      

3.7. ความยุงยากในการจัดทําและจัดเตรียมขอมูลงบ
กําไรขาดทุนทั้งแบบแสดงคาใชจายตามลักษณะหรือ
แบบแสดงคาใชจายตามหนาที่ที่มีรายการมากกวางบ
กําไรขาดทุนแบบเดิม 
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ปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 

ระดับปญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
ปญหา 

3.8. การขาดความรูความเขาใจของผูทําบัญชี เก่ียวกับ
รายการยอตามรูปแบบของการนําเสนองบกําไรขาดทุน
แบบใหม 

      

3.9. อื่น ๆ ระบุ ............................................................. 
........................................................................................ 

      

4. ปญหาการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของ  
(เฉพาะผูทําบัญชีของกิจการที่เปนบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน เทาน้ัน) 

      

4.1. ความยากในการจัดทํางบฯ ตามรูปแบบการ
นําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด 

      

4.2. ความไมเขาใจในขอกําหนดของการจัดทํางบฯ 
ตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

      

4.3. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
........................................................................................ 

      

5. ปญหาการนําเสนองบกระแสเงินสด 
 (เฉพาะผูทําบัญชีของกิจการที่เปนบริษัทมหาชน 
เทาน้ัน) 

      

5.1. ความยากในการจัดทํางบฯ ตามรูปแบบการ
นําเสนอท่ีมาตรฐานกําหนด 

      

5.2. ความยากในการจัดประเภทรายการในงบฯ เปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน 
ตามมาตรฐานกําหนด 

      

5.3. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
........................................................................................ 

      

6. ปญหาการนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงิน       

6.1. ความไมแนใจวาขอมูลใดบางที่ควรเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

      

6.2. ความไมแนใจวาควรนําเสนอหมายเหตุประกอบ
งบการเงินในรูปแบบใด  
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ปญหาของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 

ระดับปญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
ปญหา 

6.3. การไมไดรับขอมูลเพ่ือเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากกิจการ 

      

6.4. กิจการมีขอมูลแตไมตองการใหเปดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

      

6.5. อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
........................................................................................ 
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะของผูทําบัญชีในการนําเสนองบการเงิน 
3.1 งบดุล 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.2 งบกําไรขาดทุน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.4 งบกระแสเงินสด 
...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
3.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3.6 ขอเสนอแนะดานอื่น ๆ เพ่ือทําใหผูทําบัญชีสามารถจัดทํางบการเงินไดถกูตองมากข้ึน 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาปริญญาโท :  นายเมธี  เคร่ืองชนะ รหัสนักศึกษา 501532277 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน 
 

คําแถลงการณ 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (IAS No. 1 “Presentation of Financial Statements” 
(December 2006))  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) นี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 
(ฉบับเดิม) โดยมีหลักการไมแตกตางกัน เวนแตการเปล่ียนแปลงตอไปนี้ 

1. กําหนดใหเปดเผย แหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 
2. ยกเลิกการแสดง รายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษ 
3. ยกเลิกการแสดง กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ 
4. ยกเลิกการแสดง จํานวนพนักงาน 
5. ยกเลิกหัวขอ นโยบายการบัญชี และขอกําหนดเกี่ยวกับการเลือกใชนโยบายการบัญชี 
6. เพิ่มคํานิยาม ความมีสาระสําคัญ 
7. เพิ่มคํานิยาม มาตรฐานการบัญชี 
8. กําหนดใหเปดเผยขอมูลกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีแบงปนใหแกบริษัทใหญ และ

สวนท่ีแบงปน 
9. กําหนดใหกิจการตองจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 12 

เดือนนับจากวันท่ีในงบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนแมวามีหลักฐานเปนสัญญาท่ีแสดงถึง
การชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ใหเปนหนี้ระยะยาว 
ซ่ึงสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันท่ีในงบการเงินและกอนวันท่ีไดรับ
อนุมัติใหออกงบการเงินสินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ใหเปนหนี้ระยะยาว 
ซ่ึงสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายสินระยะยาวใหม หรือมีการตออายุหนี้ให
เปนหนี้ระยะยาว ซ่ึงสัญญาดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันท่ีในงบการเงินและ
กอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 



 101

10. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยไวในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญหรือในสวน
อ่ืนของหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการ
กําหนดนโยบายการบัญชี ซ่ึงนโยบายนั้นมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงิน
ของรายการที่รับรูในงบการเงิน นอกเหนือจากการใชดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการ
ทางบัญชี 

11. ตัวอยางของงบการเงินในภาคผนวกไดปรับปรุงใหม โดยงบดุลไดปรับปรุงและ
จัดลําดับการแสดงรายการโดยอางอิงจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (เดิมช่ือ กรม
ทะเบียนการคา) เร่ือง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 สวนงบกําไร
ขาดทุนและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ไดปรับปรุงใหมใหมีรูปแบบ
เดียวกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไป ซ่ึง

กิจการไดจัดทําและนําเสนอมาตรฐานการบัญชี 
 
สวนประกอบของงบการเงิน 
2. งบการเงินท่ีสมบูรณประกอบดวย 

2.1. งบดุล 
2.2. งบกําไรขาดทุน 
2.3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของโดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

2.3.1. การเปล่ียนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของ 
2.3.2. การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ ซ่ึงไมรวมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากรายกา

รายกับผูเปนเจาของซ่ึงกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ 
2.4. งบกระแสเงินสด 
2.5. หมายเหตุประกอบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และคําอธิบาย

อ่ืน 
 
3. คํานิยาม 
คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ หมายถึง การที่กิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีแมวากิจการจะไดพยายามอยาง
เต็มท่ีแลวในทุกกรณี 

มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปหรือมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น ท้ังนี้ รวมถึงการตีความมาตรฐานการ
บัญชีดวย 

ความมีสาระสําคัญ หมายถึง การไมแสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาด
ถือวามีสาระสําคัญหากรายการแตละรายการหรือทุก
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รายการโดยรวมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินท่ีใชงบการเงิน ความมี
สาระสําคัญข้ึนอยูกับขนาดและลักษณะของการไม
แสดงรายการหรือการแสดงรายการผิดพลาดซ่ึง
พิจารณาภายใตสถานการณแวดลอมนั้น ท้ังนี้ปจจัยท่ี
ใชในการพิจารณาอาจเปนขนาดหรือลักษณะของ
รายการหรือท้ังสองอยางก็ได 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง ขอมูลท่ีนําเสนอเพิ่มเติมจากท่ีแสดงในงบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของและงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
การ เ งิน ให ข อ มูล เกี่ ย วกั บ คํ าอ ธิบายร ายการ 
รายละเอียดของรายการตางๆ ท่ีแสดงในงบการเงิน
และขอมูลเกี่ยวกับรายการที่ไมเขาเกณฑการรับรู
รายการในงบการเงินท่ีนําเสนอ 

 
ขอพิจารณาโดยรวม 

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
 
4.  งบการเงินตองแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอง

ตามท่ีควรการแสดงขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรคือการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของ
ผลกระทบของรายการบัญชีเหตุการณ และเง่ือนไขตางๆ ตามคํานิยามและเกณฑการรับรู
รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายท่ีกําหนดไวในแมบทการบัญชี การนําเสนองบ
การเงินซ่ึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใหเหมาะสมแก
กรณีถือไดวางบการเงินนั้นนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร 

 
5.  งบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีตองเปดเผยถึงการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางชัดเจนโดยไมมีเง่ือนไข งบการเงินท่ีไมไดจัดทํา
ข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีตองไมพรรณนาวางบการเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
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6. การเปดเผยนโยบายการบัญชี การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทํา
คําอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่ีไมเหมาะสมที่กิจการใชไมทําใหนโยบายการบัญชีนั้น
เหมาะสมข้ึนมาได งบการเงินถูกตองตามท่ีควรได ไมวาจะโดยการเปดเผยใหทราบถึงนโยบาย
การบัญชีท่ีไมเหมาะสมนั้น หรือโดยการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ
โดยการจัดทําคําอธิบายก็ตาม 

 
7. ในสถานการณซ่ึงยากท่ีจะเกิดข้ึน หากฝายบริหารของกิจการมีขอสรุปวาการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิด
อยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของงบการเงินตามท่ีกําหนดใน
แมบทการบัญชี กิจการตองไมปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น และตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุ
ในยอหนา 8 ในกรณีท่ีหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของมีขอกําหนด หรือไมมีขอหามการไม
ปฏิบัติตามดังกลาว 

 
8. ในกรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดตามท่ีระบุไวในยอหนา 7 กิจการ

ตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 
8.1.  ขอสรุปของฝายบริหารท่ีวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดโดยถูกตองตามท่ีควร 
8.2. ท่ีแสดงวากิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ยกเวนเร่ืองท่ีกิจการจําตองไม

ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหงบการเงินแสดงขอมูลถูกตองตามท่ี
ควร 

8.3. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีกิจการไมปฏิบัติตาม ลักษณะของการไมถือปฏิบัติ ขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชีที่กิจการไมปฏิบัติตาม เหตุผลท่ีหากปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวแลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมากในสถานการณตางๆ จนเปนเหตุ
ใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในแมบทการบัญชี และวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีท่ีกิจการเลือกใช 

8.4  ผลกระทบทางการเงินของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีตอรายการแตละ
รายการในงบการเงินของกิจการสําหรับทุกงวดบัญชีท่ีแสดง หากกิจการไมถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีสําหรับแตละงวดบัญชีท่ีมีการนําเสนอนั้น 
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9.  กรณีท่ีกิจการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดในงวดบัญชีกอนแลว
สงผลตอจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงินงวดบัญชีปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามท่ี
กําหนดในยอหนา 8.3 และ 8.4 

10.  ในสถานการณซ่ึงยากที่จะเกิดข้ึน หากฝายบริหารของกิจการมีความเห็นวาการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิด
อยางมากจนเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี แต
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของไมอนุญาตใหมีการไมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ถาเปน
เชนนั้น กิจการตองใชความพยายามอยางดีท่ีสุดเพื่อลดความเขาใจผิดซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้นโดยการเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
10.1. ช่ือของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีปญหา ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

และเหตุผลท่ีฝายบริหารของกิจการเห็นวาการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีจะทําใหงบการเงินบิดเบือนและเปนเหตุใหงบการเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของแมบทการบัญชี 

10.2. การปรับปรุงแตละรายการในงบการเงินสําหรับแตละงวดบัญชีท่ีมีการนําเสนอ ซ่ึงฝาย
บริหารของกิจการเห็นวาจําเปนเพื่อใหงบการเงินนําเสนอขอมูลถูกตองตามท่ีควร 

 
การดาํเนินงานตอเนื่อง 
11. ในการจัดทํางบการเงิน ฝายบริหารตองประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ของกิจการ งบการเงินตองจัดทําข้ึนตามหลักการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกิจการมีความต้ังใจ
ท่ีจะชําระบัญชี เลิกกิจการ หรือไมมีทางเลือกอ่ืนใด นอกเหนือจากการชําระบัญชีหรือเลิก
กิจการจากการประเมินความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หากฝายบริหารพบวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสภาพการณใดท่ีอาจทําใหเกิดความ
สงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการ กิจการ
ตองเปดเผยใหทราบถึงความไมแนนอนเหลานั้น ในกรณีท่ีงบการเงินมิไดจัดทําข้ึนตาม
หลักการดําเนินงานตอเนื่อง กิจการจะตองเปดเผยถึงขอเท็จจริงนี้ พรอมท้ังเกณฑท่ีใชในการ
จัดทํางบการเงินนั้น และเหตุผลท่ีกิจการไมอาจดําเนินงานอยางตอเนื่องได 

 
เกณฑคงคาง 
12.  กิจการตองจัดทํางบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
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ความสม่ําเสมอในการนําเสนอ 
13. กิจการตองนําเสนอและจัดประเภทรายการในงบการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวดบัญชี 

ยกเวนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
13.1 ภายหลังการเปล่ียนแปลงลักษณะการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกิจการอยางมีนัยสําคัญ

หรือการทบทวนงบการเงินแลวเปนท่ีชัดเจนวาการนําเสนอและการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงินแบบใหมจะทําใหการนําเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดย
คํานึงถึงเกณฑการเลือกใชและการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด 

13.2 มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงการนําเสนองบการเงิน 
 
 ความมีสาระสําคัญและการนําเสนอดวยยอดรวม 
14. รายการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแตละประเภทที่มีสาระสําคัญตองแยกแสดงในงบการเงิน 

รายการท่ีมีลักษณะหรือหนาท่ีไมคลายคลึงกันแตละรายการตองแยกแสดงในงบการเงิน เวนแต
รายการเหลานั้น 
 

 การหักกลบ 
15. สินทรัพยและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย ตองไมนํามาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐานการบัญชี

มีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได 
 

ขอมูลเปรียบเทียบ 
16. กิจการตองแสดงขอมูลของงวดกอนเปรียบเทียบกับทุกรายการที่แสดงในงบการเงินงวด

ปจจุบันหากมาตรฐานการบัญชีมิไดอนุญาตหรือกําหนดเปนอยางอ่ืน ขอมูลเชิงบรรยายและ
พรรณนาตองแสดงเปรียบเทียบกันหากขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบ
การเงินของงวดบัญชีปจจุบันไดดีข้ึน 
 

17. เม่ือตองมีการแกไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงิน กิจการตองจดัประเภท
รายการท่ีนํามาเปรียบเทียบใหมดวย เวนแตการจัดประเภทใหมไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 
เม่ือมีการจัดประเภทใหม กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี ้
17.1  ลักษณะของการจัดประเภทใหม 
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17.2  จํานวนเงินของแตละรายการหรือแตละประเภทท่ีถูกจัดประเภทใหม 
17.3 เหตุผลในการจัดประเภทใหม 

 
18. หากกจิการไมสามารถจัดประเภทรายการทีน่ํามาเปรียบเทียบใหมได กิจการตองเปดเผยขอมูล

ทุกขอดังตอไปนี้ 
18.1 เหตุผลท่ีไมสามารถจัดประเภทรายการใหมได 
18.2 ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม 

 
โครงสรางและเนื้อหา 
 การระบุช่ืองบการเงิน 
19. งบการเงินตองมีการระบุช่ือไวอยางชัดเจนและแยกออกจากขอมูลอ่ืนท่ีนําเสนออยูในเอกสาร

เผยแพรชุดเดียวกัน 
20. กิจการตองระบุช่ือสวนประกอบของงบการเงินแตละสวนอยางชัดเจน และยังตองแสดงขอมูล

ทุกขอตอไปนีอ้ยางเดนชัด ซ่ึงจะแสดงซํ้ากนัไดถาการแสดงซํ้านั้นทําใหเกิดความเขาใจท่ี
ถูกตอง 
20.1 ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือวิธีการอ่ืนท่ีเปนการแสดงช่ือและการเปล่ียนแปลงใน

ขอมูลดังกลาวท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีในงบดุล 
20.2 การระบุวางบการเงินนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกจิการหรือเปนงบการเงินของกลุมกิจการ 
20.3 วนัท่ีในงบดุลหรือรอบระยะเวลาของงบการเงิน แลวแตจะเหมาะสมกับสวนประกอบ

ของงบการ เงินนั้น ๆ 
20.4 สกุลเงินท่ีใชรายงานตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 30 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (เม่ือมีการ
ประกาศใช) 

20.5 จํานวนหลักท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน 
 
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
21. กิจการตองนําเสนองบการเงินอยางนอยปละคร้ัง ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันท่ีในงบดุลและ

เปนเหตุใหกิจการตองนําเสนองบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชียาวกวาหรือส้ันกวาหนึ่งป 
กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิม่เติมทุกขอดังตอไปนี ้
21.1 เหตุผลในการใชงวดบัญชีท่ียาวกวาหรือส้ันกวาหนึ่งป 
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21.2 ขอเท็จจริงท่ีวาจํานวนเงินเปรียบเทียบท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลง สวนของเจาของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
งวดกอนไมสามารถ นํามาเปรียบเทียบกับงวดปจจุบันไดท้ังหมด 

งบดุล 
ความแตกตางระหวางรายการหมุนเวยีนกบัรายการไมหมุนเวยีน 

22. กิจการตองแยกแสดงสินทรัพยและหนี้สินเปนรายการหมุนเวยีนและไมหมุนเวียนในงบดุลตาม
ขอกําหนดของยอหนา 24 ถึง 34 เวนแตการแสดงรายการตามสภาพคลองจะมีความนาเช่ือถือ
และมีความเกีย่วของมากข้ึนกับการตัดสินใจหากกิจการปฏิบัติตามขอยกเวนนี้ สินทรัพยและ
หนี้สินท้ังหมดจะตองแสดงตามลําดับของสภาพคลอง 

23. ไมวาสินทรัพยและหนี้สินจะนําเสนอไวดวยวิธีใดก็ตาม สินทรัพยและหนี้สินแตละรายการท่ี
ไดรวมยอดคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนภายใน 12 เดือนหลังจากวนัท่ี
ในงบดุลไวกบัยอดคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา 12 เดือน
หลังจากวันท่ีในงบดุลกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของยอดคงเหลือสวนท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนหรือชําระคืนนานเกินกวา12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบดุล  

 
สินทรัพยหมุนเวยีน 

24. สินทรัพยจะจดัประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวยีนเม่ือสินทรัพยนั้นเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอ
หนึ่งตอไปนี ้

 24.1 คาดวาจะไดรับประโยชน หรือต้ังใจจะขายหรือใชภายในรอบระยะเวลาดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ 

 24.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา 
 24.3 คาดวาจะไดรับประโยชนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบดุล 
 24.4 เปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด (ตามท่ีไดนยิามไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

25(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด) และไมมีขอจํากัดในการแลกเปล่ียนหรือการ
ใชชําระหนี้สินภายในระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดลุ 

 
 สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขขางตนใหจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 
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25. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา ไมหมุนเวยีน ใหหมายรวมถึง สินทรัพยมีตัวตน สินทรัพยไม
มีตัวตนและสินทรัพยทางการเงินซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนระยะยาว และมิไดมีขอหามในการใชคําอ่ืน
หากคําท่ีเลือกใชแทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจนและทดแทนกันได 

26. วงจรการดําเนนิงาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีเร่ิมต้ังแตไดสินทรัพยมาเพ่ือใชในการดําเนนิงาน 
จนกระท่ังไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หากไมสามารถระบุวงจรการดําเนนิงานได
อยางชัดเจนใหถือวาวงจรการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน สินทรัพยหมุนเวยีนหมายรวมถึง 
สินทรัพยตางๆ (เชน สินคาคงเหลือ และลูกหนีก้ารคา) ท่ีขาย ใชไป หรือใหประโยชนภายใน
รอบระยะเวลาการดําเนนิงานตามปกติ ถึงแมกิจการไมคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
เหลานั้นภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบดุลก็ตาม สินทรัพยหมุนเวยีนยังรวมถึงสินทรัพยท่ี
ถือไวเพื่อคา (สินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวเพื่อคาจดัเปนสินทรัพยหมุนเวยีนตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช))และ
สวนท่ีจัดเปนสินทรัพยหมุนเวยีนของสินทรัพยทางการเงินท่ีไมหมุนเวียน 

 
 หนี้สินหมุนเวยีน 
27. หนี้สินจะจัดประเภทเปนหนีสิ้นหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี ้
 27.1 คาดวาจะมีการชําระภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
 27.2 มีวัตถุประสงคหลักไวเพื่อคา 
 27.3 ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดอืนนับจากวันท่ีในงบดุล 
 27.4 กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนการชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอย

กวา12 เดือน นับจากวันท่ีในงบดุล 
 
หนี้สินท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขขางตนใหจดัประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวยีน 
 
28. หนี้สินบางประเภทท่ีเปนสวนหน่ึงของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในวงจรการดําเนินงานตามปกติ

ของกิจการใหจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน แมวาจะครบกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนนับ
จากวันท่ีในงบดุล เชน เจาหนี้การคา คาใชจายคางจายบางรายการท่ีเกี่ยวกับพนักงานและ
คาใชจายดําเนินงานอ่ืน วงจรการดําเนินงานตามปกตินี้ใหใชกับการจัดประเภทสินทรัพยและ
หนี้สินของกิจการได สําหรับกรณีท่ีกิจการไมสามารถระบุวงจรการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
ใหถือวาวงจรการดําเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน 
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29. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เปนหนี้สินท่ีมีกําหนดชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล หรือ
มีไวเพื่อวัตถุประสงคหลักเพื่อคา แตการชําระคืนไมไดเปนสวนหน่ึงของวงจรการดําเนินงาน
ตามปกติ ตัวอยางเชน หนี้สินทางการเงินท่ีจัดประเภทมีไวเพื่อคาตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร สวนของหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียน ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 
เงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย และเจาหนี้อ่ืนๆ สําหรับหนี้สินทางการเงินซ่ึงกิจการใช
เปนแหลงเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิไดเปนสวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในวงจรการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการ) และยังไมครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบ
ดุลใหถือเปนหนี้สินไมหมุนเวียนที่ตองปฏิบัติตามยอหนา 32 และ 33 

 
30. กิจการตองจัดประเภทหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันท่ีใน

งบดุลเปนหนี้สินหมุนเวียนถึงแมวาหนี้สินนั้นเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
 30.1 เง่ือนไขเดิมในการชําระหนี้สินจะมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน 
 30.2 มีขอตกลงท่ีจะชําระหนี้โดยการกอหนี้สินระยะยาวใหมหรือตออายุหนี้ใหเปนหนี้สิน

ระยะยาว ซ่ึงขอตกลงดังกลาวจัดทําเสร็จสมบูรณภายหลังวันท่ีในงบการเงินและกอน
วันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน 

 
31. ภายใตเง่ือนไขการกูยืมในปจจุบัน หากกิจการคาดหวังและมีอํานาจท่ีจะชําระภาระผูกพันเดิม

โดยการกอหนี้สินใหมท่ีมีอายุอยางนอย 12 เดือน หรือตออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเปน
ระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล ภาระผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สิน
ไมหมุนเวียนแมวาภาระผูกพันเดิมนั้นมีกําหนดชําระภายในระยะเวลาส้ันกวา 12 เดือน อยางไร
ก็ตาม หากกิจการไมมีอํานาจในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหมหรือการตออายุ
ภาระผูกพันเดิม (เชน ไมมีขอตกลงในการชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม) ภาระ
ผูกพันนั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน ท้ังนี้โดยไมพิจารณาความสามารถของกิจการ
ในชําระภาระผูกพันเดิมโดยการกอหนี้สินใหม 

 
32. หากกอนหรือ ณ วันท่ีในงบดุล กิจการละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเปนผลใหหนี้สิน

นั้นกลายเปนหนี้สินท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถาม กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนั้นเปนหนี้สิน
หมุนเวียน แมวาภายหลังวันท่ีในงบดุลและวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เจาหนี้มี
ขอตกลงไมเรียกคืนหนี้นั้นท้ังท่ีไดมีการละเมิดเง่ือนไขสัญญากู กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้
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เปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก ณ วันท่ีในงบดุล กิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขท่ีจะ
เล่ือนการชําระหนี้ออกไปเปนระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุล 

 
33. อยางไรก็ตาม หากภายในวันท่ีในงบดุลผูใหกูยืม ยินยอมท่ีจะใหระยะเวลาปลอดหนี้อยางนอย 

12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการแกไขการละเมิดเง่ือนไขเพ่ือใหตรงตาม
สัญญาเงินกูยืม ซ่ึงภายในชวงระยะเวลาดังกลาวผูใหกูยืมจะไมสามารถเรียกหนี้คืนไดในทันที 
กิจการตองจัดประเภทหนี้สินนี้เปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

 
34. ในสวนของเงินกูยืมท่ีจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวยีน หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง

ดังตอไปนี้เกิดข้ึนระหวางวนัท่ีในงบดุลและวนัท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน เหตุการณ
ดังกลาวถือวาเขาเง่ือนไขท่ีไมตองปรับปรุงงบการเงินแตตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 52 (ปรับปรุง2549) เร่ือง เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

 34.1 มีการชําระเงินกูยืมเดิมโดยการกอหนี้สินระยะยาวใหม 
 34.2 มีการแกไขการละเมิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามเง่ือนไขของ

สัญญา 
 34.3 เจาหนีใ้หระยะเวลาอยางนอย 12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบดุลเพื่อใหกิจการดําเนินการ

แกไขการละเมิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยมืระยะยาวเพ่ือใหเปนไปตามสัญญา 
 

ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบดลุ 
35. งบดุลตองมีรายการท่ีแสดงจาํนวนเงินทุกขอดังตอไปนี ้หากกิจการไมไดนําเสนอจํานวนเงิน

ดังกลาวตามท่ีกําหนดไวตามยอหนา 35ก 
 35.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 35.2 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 35.3. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 35.4 สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 35.5 35.8 และ 35.9) 
 35.5 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 
 35.6 สินทรัพยชีวภาพ 
 35.7 สินคาคงเหลือ 
 35.8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 35.9 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
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 35.10 เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อ่ืน 
 35.11 ประมาณการหนี้สิน 
 35.12 หนี้สินทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินท่ีแสดงในขอ 35.10 และ 35.11) 
 35.13 หนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี56 เร่ือง ภาษีเงินได (เม่ือมีการประกาศใช) 
 35.14 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 56 เร่ือง ภาษีเงินได (เม่ือมีการประกาศใช) 
 35.15 สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยท่ีแสดงในสวนของเจาของ 
 35.16 ทุนท่ีออกจําหนาย และสํารองตางๆ ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษทัใหญ 
 
35 ก งบดุลตองมีรายการท่ีแสดงจํานวนเงินทุกขอดังตอไปนี ้
 (1) ยอดรวมของสินทรัพยท่ีจดัประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายและสินทรัพยท่ีรวมใน

กลุม สินทรัพยรอการจําหนายซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยถือไวรอการขายตามมาตรฐาน
การบัญชี เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนนิงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการ
ประกาศใช) 

 (2) หนี้สินท่ีรวมในกลุมหนี้สินรอการจําหนายท่ีจัดประเภทเปนหนี้สินถือไวรอการขายตาม
มาตรฐาน การบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก (เม่ือมีการ ประกาศใช) 

 
36. กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบดุลเพิ่มเติม ถาหาก

การแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในฐานะการเงินของกิจการ 
 
37. ถากิจการแยกการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลเปนรายการหมุนเวียนและไม

หมุนเวียนกิจการตองไมจัดประเภทรายการสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
สินทรัพย (หนี้สิน) หมุนเวียน 

 
 ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
38. กิจการตองเปดเผยการจัดประเภทรายการยอยในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยจัดประเภทใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของกิจการ 
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39. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 39.1 สําหรับหุนทุนแตละประเภท 
  39.1.1 จํานวนหุนท่ีจดทะเบียน 
  39.1.2 จํานวนหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคา และจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแต

ยังชําระไมเต็มมูลคา 
  39.1.3 ราคาท่ีตราไวตอหุน หรือเปดเผยวาหุนไมมีราคาตราไว 
  39.1.4 รายการกระทบยอดของจํานวนหุนท่ีถือโดยบุคคลภายนอก ณ วันเร่ิมรอบ

ระยะเวลาและวันส้ินรอบระยะเวลา 
  39.1.5 สิทธิ บุริมสิทธิ และขอจํากัดของหุนทุนแตละประเภท ซ่ึงรวมถึงขอจํากัดในการ

จายปนผลและการจายคืนทุน 
  39.1.6 จํานวนหุนของกิจการท่ีถือโดยกิจการหรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของกิจการ 
  39.1.7 จํานวนหุนท่ีสํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิหรือตามสัญญาการขายหุน พรอม

เง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของ 
 39.2 คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละประเภทในสวนของเจาของ 
 
40. กิจการท่ีไมมีหุนทุน เชน หางหุนสวน หรือทรัสต ตองเปดเผยขอมูลซ่ึงเทียบเทากับขอมูลท่ี

กําหนดในยอหนา 39.1 โดยใหแสดงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดสําหรับแตละ
รายการในสวนของเจาของ ตลอดจนสิทธิบุริมสิทธิ และขอจํากัด ของสวนไดเสียของเจาของ
แตละประเภท 

 
งบกําไรขาดทุน 
กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
 
41. รายไดและคาใชจายทุกรายการที่รับรูในงวดตองนํามารวมเปนกําไรหรือขาดทุน เวนแต

มาตรฐานการบัญชีจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
 ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุน 
42. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน ดังตอไปนี้เปน

อยางนอย 
 42.1 รายได 
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 42.2 ตนทุนทางการเงิน 
 42.3 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในเงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับอ่ืน 
 42.4 คาใชจายภาษี 
 42.5 ยอดรวมของ (ก) กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก และ (ข) 

ผลกําไรหรือผลขาดทุนหลังภาษีเงินไดท่ีรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิจากตนทุนใน
การขายหรือจากการจําหนายสินทรัพยหรือรอจําหนายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 

 42.6 กําไรหรือขาดทุน 
 
43. งบกําไรขาดทุนตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ดังนี้ 
 43.1 กําไรหรือขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 
 43.2 กําไรหรือขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
 
44  กิจการจะตองแสดงรายการแตละรายการ หัวขอเร่ือง และยอดรวมยอยในงบกําไรขาดทุน

เพิ่มเติมถาหากการแสดงรายการในลักษณะดังกลาวชวยใหเกิดความเขาใจในผลการดําเนินงาน
ของกิจการ 

 
45. กิจการตองไมแสดงรายการรายไดและคาใชจายเปนรายการพิเศษไมวาจะแสดงในงบกําไร

ขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ขอมูลท่ีตองนําเสนอในงบกําไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
46. สําหรับรายการรายไดและคาใชจายท่ีถือวามีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวน

แยกสําหรับแตละรายการ 
 
47. กิจการตองนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยการจัดประเภทตามลักษณะหรือตามหนาท่ีของ

คาใชจายภายในกิจการท่ีใหขอมูลท่ีเช่ือถือไดและมีประโยชนตอการตัดสินใจไดดีกวา 
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48. กิจการท่ีแสดงคาใชจายตามหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของ
คาใชจาย ซ่ึงรวมถึงคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย และคาใชจายผลประโยชนตอบแทน
พนักงาน 

49. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของการจายปนผลท่ีรับรูเปนการจัดสรรแกผูถือหุนระหวางรอบ
ระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของตอหุนไวในงบกําไรขาดทุน หรือในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
50. กิจการตองนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ ซ่ึงประกอบดวยรายการ

ดังตอไปนี ้
 50.1 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
 50.2 รายไดและคาใชจายสําหรับแตละรายการของงวดท่ีรับรูโดยตรงไวในสวนของเจาของ

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน โดยใหแสดงยอดรวมของรายการ
เหลานั้นดวย 

 50.3  ยอดรวมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดซ่ึงเปนผลรวมของรายการตามยอหนา 50.1 
และ50.2 พรอมท้ังแสดงจํานวนท่ีจดัสรรใหกับผูถือหุนบริษัทใหญและผูถือหุนสวนนอย
แยกจากกัน 

 50.4 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดท่ีมีตอแตละ
รายการในสวนของเจาของตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของท่ีมีเพียงรายการในขอ 50.1 ถึง 50.4 ใหเรียกวางบ

แสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย 
 
51. นอกจากนี ้กิจการตองแสดงรายการตอไปนี้เพิ่มเติมไวในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

เจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 51.1 จํานวนเงินของรายการบัญชีท่ีเกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ โดยแยกแสดงจาก

สวนแบงท่ีใหกับผูถือหุน 
 51.2 ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรสะสม (กําไรหรือขาดทุนสะสม) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี 

การเปล่ียนแปลงระหวางงวด และยอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุล 
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 51.3 การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตางๆ แตละรายการท่ีแสดงในสวนของ
เจาของ ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปดเผยถึงการ
เปล่ียนแปลงของแตละรายการแยกจากกนั 

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 โครงสราง 
52. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอง 
 52.1 นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชตามท่ี

ระบุในยอหนา 54 ถึง 61 
 52.2 เปดเผยขอมูลท่ีไมไดนําเสนอในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน

ของเจาของหรืองบกระแสเงินสดตามขอกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี 
 52.3 ใหขอมูลอ่ืนเพิ่มเติมท่ีไมไดนําเสนออยูในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด แตเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของตอการทํา
ความเขาใจงบการเงินเหลานัน้ 

 
53. กิจการตองนําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะท่ีเปนระบบใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา

ไดในทางปฏิบัติ โดยแตละรายการท่ีปรากฏในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ หรืองบกระแสเงินสด กิจการตองมีการอางอิงถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ซ่ึงไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 การเปดเผยนโยบายการบัญช ี
54 กิจการตองเปดเผยทุกเร่ืองตอไปนี้ในหัวขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 54.1 เกณฑการวดัมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 
 54.2 นโยบายการบัญชีอ่ืนๆ ท่ีกิจการเลือกใชซ่ึงเกี่ยวของตอความเขาใจในงบการเงินของ

กิจการ 
 
55. เกณฑการวดัมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน (ตัวอยางเชน การวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิม ราคาทุน

ปจจุบัน มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ มูลคายุติธรรม หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน) มีผลตอการ
วิเคราะหขอมูลของผูใชงบการเงินดังนั้น การท่ีผูใชงบการเงินไดทราบถึงเกณฑการวดัมูลคาจึง
เปนส่ิงสําคัญ ถาเกณฑการวดัมูลคาท่ีใชในงบการเงินมีมากกวาหนึ่งเกณฑ ตัวอยางเชน กรณีท่ี
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สินทรัพยบางประเภทมีการตีราคาใหม กิจการตองเปดเผยใหเห็นวาสินทรัพยและหนีสิ้น
ประเภทใดใชเกณฑการวดัแบบใด 

 
56. ในการตัดสินใจวากจิการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเร่ืองใดบางนั้น ฝายบริหารของกิจการ 

ตองพิจารณาวาการเปดเผยนัน้จะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจวารายการบัญชี เหตุการณ และ
สภาพการณ ไดถูกสะทอนใหเห็นไวในผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินท่ีรายงานหรือไม ถา
นโยบายการบญัชีท่ีเลือกใชนั้นเปนหนึ่งในหลายทางเลือกท่ีมาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหใช 
การเปดเผยใหทราบถึงนโยบายการบัญชีท่ีฝายบริหารเลือกใชจะมีประโยชนมากตอผูใชงบ
การเงิน ตัวอยางเชน ผูรวมคาเลือกจัดทํางบการเงินรวมโดยรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคาท่ีมี
การควบคุมรวมกันดวยวิธีรวมตามสัดสวนหรือดวยวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา) มาตรฐานการบัญชีบางฉบับมีขอกําหนด
พิเศษท่ีกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึง นโยบาย
การบัญชีท่ีฝายบริหารเลือกใชจากนโยบายการบัญชีท่ีมาตรฐานการบัญชีอนุญาต ตัวอยางเชน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32(ปรับปรุง 2550) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการ
ประกาศใช) กําหนดการเปดเผยเกณฑท่ีใชในการวดัมูลคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละ
ประเภท มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองตนทุนการกูยืม กําหนดการ
เปดเผยขอมูลวากิจการเลือกบันทึกตนทุนกูยืมเปนคาใชจายสําหรับงวดหรือถือเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข 

 
57. กิจการตองพจิารณาลักษณะการดําเนนิงานและนโยบายการบัญชีท่ีใช ซ่ึงผูใชงบการเงิน

คาดหวังวาจะไดทราบตามลักษณะของธุรกิจนั้น ตัวอยางเชน กิจการซ่ึงตองเสียภาษีเงินได ผูใช
งบการเงินคาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษเีงินไดรวมท้ังนโยบายเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของ หรือกิจการท่ีมีการดําเนนิงานใน
ตางประเทศหรือมีรายการบัญชีเปนเงินตราตางประเทศที่มีนัยสําคัญ ผูใชงบการเงินยอม
คาดหวังจะไดทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
หรือเม่ือมีการรวมธุรกิจเกดิข้ึน กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีเกีย่วกับการวดัมูลคาคา
ความนิยม และสวนของผูถือหุนสวนนอย เปนตน 

 
58. นโยบายการบัญชีอาจมีความสําคัญเนื่องจากลักษณะการดําเนินงานของกิจการแมวาจํานวนเงิน

ของรายการที่แสดงในงวดปจจุบันและงวดกอน ๆ จะไมมีสาระสําคัญก็ตาม การเปดเผย
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นโยบายการบัญชีเปนการเหมาะสมหากกิจการมีเร่ืองท่ีสําคัญท่ียังไมมีมาตรฐานการบัญชี
กําหนดไวแตกิจการไดกําหนดนโยบายการบัญชีข้ึนเพื่อใชซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 
59. กิจการตองเปดเผยไวในหวัขอสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญหรือในสวนอ่ืนของหมายเหตุ

ประกอบการเงินเกีย่วกับการใชดุลยพินจิของฝายบริหารซ่ึงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
จํานวนเงินของรายงบการท่ีรับรูในงบการเงินในการกําหนดนโยบายการบัญชี นอกเหนือจาก
การใชดุลยพนิจิเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชี (ดูยอหนา 62) 

 
60. ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี ฝายบริหารของกิจการตองใชดุลยพินิจซ่ึงอาจมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ (นอกเหนือจาก
การใชดุลยพนิจิเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชี) ตัวอยางของการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ไดแก 

 60.1 สินทรัพยทางการเงินเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดหรือไม 
 60.2 ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดของสินทรัพยทาง

การเงินหรือสินทรัพยภายใตสัญญาเชาไดโอนไปใหแกกจิการอ่ืนแลวเม่ือ 
 60.3 โดยเนื้อหาของรายการแลว การขายสินคาบางรายการถือเปนขอตกลงทางการเงินซ่ึงไม

กอใหเกิดรายไดจากการขายหรือไม 
 60.4 ลักษณะความสัมพันธระหวางกิจการกับกจิการเฉพาะกิจท่ีทําใหกจิการสามารถควบคุม

กิจการเฉพาะกิจนั้นไดหรือไม 
 
61. มาตรฐานการบัญชีบางฉบับกําหนดแนวทางการเปดเผยขอมูลสําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับยอ

หนา 59 ตัวอยางเชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ กําหนดใหกิจการเปดเผยเหตุผลท่ีไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยท้ังท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางออมรวมกันมากกวากึ่งหนึ่ง ในกรณท่ีีการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยจัดประเภทไดยาก มาตรฐานการบัญชี เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
(เม่ือมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการเปดเผยเกณฑท่ีกจิการกําหนดข้ึนเองท่ีใชในการจัด
ประเภทอสังหาริมทรัพยเปนเพื่อการลงทุน เพื่อถือไวใชเอง หรือเพื่อขายตามปกติธุรกิจ 
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 แหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 
62. กิจการตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงขอสมมติท่ีใชเกีย่วกับอนาคตและท่ีมา

ของความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันท่ีในงบดุล ซ่ึงมีความเส่ียงอยางมี
นัยสําคัญเปนเหตุใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนท่ีมี
สาระสําคัญในปบัญชีถัดไป ซ่ึงในกรณดีังกลาวนี้กจิการตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงรายละเอียดทุกขอดังนี ้

 62.1 ลักษณะของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีตองมีการปรับปรุงมูลคา 
 62.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันท่ีในงบดุล 
 
 การเปดเผยเรือ่งสวนทุน 
63 กิจการตองเปดเผยขอมูลเพือ่ใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงคของกิจการ 

นโยบายและกระบวนการจัดการสวนทุน 
 
 การเปดเผยเรือ่งอ่ืน ๆ 
64. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 64.1 จํานวนเงินปนผลท่ีกิจการเสนอหรือประกาศจายกอนวนัอนุมัติใหออกงบการเงิน ซ่ึงใน

งวดนีก้ิจการยงัไมไดรับรูเปนรายการจดัสรรสวนทุนใหแกผูถือหุนทุน พรอมท้ังจํานวน
เงินปนผลตอหุน 

 64.2 จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมซ่ึงไมไดรับรูในงบการเงิน 
 
65. กิจการตองเปดเผยเร่ืองตอไปนี้หากยังมิไดเปดเผยไวในขอมูลเผยแพรพรอมกับงบการเงิน 
 65.1 ภูมิลําเนาและรูปแบบตามกฎหมายของกจิการ ประเทศท่ีไดจดทะเบียนจัดต้ังกจิการ และ

ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน (หรือสถานท่ีหลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไปจากท่ีอยู
จดทะเบียน) 

 65.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนนิงานและกิจกรรมหลักของกจิการ 
 65.3 ช่ือของบริษัทใหญ และช่ือของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท 
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วันถือปฏิบัต ิ
66 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติไดแตตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล นายเมธี   เคร่ืองชนะ 
 
วัน เดือน ป เกิด 1  ธันวาคม  2523 
 
ประวัติการศึกษา 2536 – 2539  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเวยีงเจดียวิทยา  
   จังหวดัลําพูน 
 2539 – 2542  ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนคิลําพูน 
   จังหวดัลําพูน 
 2542 – 2544  ปวส. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   วทิยาเขตภาคพายัพ 
 2544 - 2546  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
 
ประวัติการทํางาน 2546 – 2547 เจาหนาท่ีบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ลีโอฟุดส จํากัด 
 2548 – ปจจุบัน เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ 

ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) 
จํากัด  สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม 

 


