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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง 
งบการเงินระหวางกาล 

 
คําแถลงการณ 

 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศที่ส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound  
volume2009)) 
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ขอมูลในงบการเงินระหวางกาล 
สวนประกอบขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาล
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบดวยยอหนาที่   1 ถึง 48     ทุกยอหนามีความสําคัญเทากันและมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ 
เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 
 
 

บทนํา 
 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงงบการเงินระหวางกาล ซึ่งไมไดครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
อ่ืนและใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

บทนํา 2. งบการเงินระหวางกาล     หมายถึง    งบการเงินท่ีเปนงบการเงินแบบสมบูรณหรืองบการเงินแบบยอ 
 อยางใดอยางหน่ึง สําหรับงวดบัญชีที่สั้นกวางวดเต็มปบัญชี 
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไมไดบังคับวากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพรงบการเงินระหวางกาล 
 ควรเผยแพรบอยเพียงใด หรือควรเผยแพรใหเสร็จภายในระยะเวลาเทาใดหลังวันสิ้นสุด 
 งวดระหวางกาล การกําหนดในเรื่องดังกลาวควรเปนการตัดสินใจของรัฐบาลระดับชาติ 
                        หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพย   ตลาดหลักทรัพย  และหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอ่ืน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชสําหรับบริษัทท่ีถูกกําหนดหรือเลือกที่จะเผยแพรงบการเงินระหวางกาล 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

4.1 กําหนดเนื้อหาขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาลซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล และ 
4.2 ระบุวิธีรับรูรายการทางบัญชีและหลักเกณฑการวัดมูลคาที่ตองใชในงบการเงินระหวางกาล 

บทนํา 5. ขอมูลข้ันต่ําของงบการเงินระหวางกาลประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินแบบยอ งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแบบยอ งบกระแสเงินสดแบบยอ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแบบยอและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินตามท่ีกําหนด หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบ
เฉพาะกําไรขาดทุนตามท่ีระบุในยอหนาท่ี 81 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1(ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน กิจการตองนําเสนอขอมูลระหวางกาลอยางยอจากงบเฉพาะกําไรขาดทุนดวย 

บทนํา 6. ภายใตขอสันนิษฐานท่ีวาผูที่อานงบการเงินระหวางกาลของกิจการไดอานรายงานประจําปของปลาสุด 
ดังน้ัน ขอมูลที่มีอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปดังกลาวแทบจะไมมีการกลาวซ้ําหรือได
ปรับปรุงใหทันตอเหตุการณในงบการเงินระหวางกาล แตขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวางกาลในเบ้ืองตนจะอธิบายถึงเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ      ซึ่งมีผลตอความ 
เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและผลดําเนินงานของกิจการตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของปลาสุด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/28 
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บทนํา 7. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําปเวนแต
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันท่ีในงบการเงินประจําปลาสุดน้ันจะใชในงบการเงิน
ประจําปถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไมวาจะเปนปละครั้ง ทุกงวดครึ่งปหรือทุกไตรมาส 
ไมควรมีผลกระทบตอการวัดผลการดําเนินงานประจําป การวัดมูลคาเพ่ือจัดทํางบการเงินระหวาง
กาลตองจัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

บทนํา 8. ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหแนวทางการนําหลกัเบื้องตนของการรับรูรายการและการ
วัดมูลคา ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล สาํหรับสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายมาปฏิบัติ คาใชจาย
ภาษีเงินไดสําหรบังวดระหวางกาลคํานวณดวยอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงเฉลี่ยท้ังปที่ประมาณขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับการประเมินภาษีเงินไดประจําป 

บทนํา 9. ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรูรายการ จดัประเภทรายการ หรือเปดเผยขอมูล เพ่ือวัตถุประสงคการ
รายงานงบการเงินระหวางกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญของเรื่องดังกลาวโดยสมัพันธ
กับขอมูลทางการเงินของงวดระหวางกาลน้ัน มิใชขอมูลที่ไดจากการประมาณการสําหรับป 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ง งบการเงินระหวางกาล 

วตัถุประสงค 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะกําหนดเน้ือหาขั้นต่ําท่ีตองแสดงและเปดเผยในงบการเงิน 
ระหวางกาล   รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคารายการท่ีนําเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอ 
สําหรับงวดระหวางกาล งบการเงินระหวางกาลท่ีเชื่อถือไดและทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน เจาหน้ีและผูใชงบการเงิน
อ่ืนเขาใจถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกําไรและกระแสเงินสด  รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคลองทาง 
การเงินของกิจการ  

ขอบเขต 
1.        มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิไดกําหนดวากจิการใดตองเผยแพรงบการเงินระหวางกาลและมิไดกาํหนดวากจิการ 

ตองเผยแพรงบการเงินระหวางกาลบอยเพียงใด หรือตองเผยแพรใหเสร็จอภายในระยะเวลาเทาใดหลังจากวัน
สิ้นงวดระหวางกาล อยางไรก็ตาม รัฐบาลหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวย
งานกํากับดูแลดานบัญชีอ่ืนมักจะกําหนดใหกิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายตอ สาธารณชน 
ตองจัดทํางบการเงินระหวางกาลมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชปฏิบัติกับกิจการทีต่องเผยแพรหรือเลือกทีจ่ะเผย
แพรงบการเงินระหวางกาลตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีสนับสนุนใหกิจการท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจัดทํางบการเงินระหวางกาลท่ีเปนไป
ตามหลักการรับรูรายการ การวัดมลูคา และการเปดเผยขอมูล ที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และ
สนับสนุนใหกิจการที่มีหลกัทรพัยซื้อขายในตลาดหลกัทรัพยปฏิบัติดังน้ี 
1.1 จัดทํางบการเงินระหวางกาลอยางนอย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปแรกของรอบบัญชี และ 
1.2 จัดทํางบการเงินระหวางกาลใหพรอมใชภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหวางกาลน้ัน 

2.        ในการพิจารณาวางบการเงินประจําปหรือระหวางกาลเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม ผูใช
งบการเงินตองพิจารณางบการเงินระหวางกาลแยกจากงบการเงินประจําป กิจการที่อาจนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรืออาจไมไดนําเสนองบการเงินระหวางกาลในบางป
บัญชี ยังคงตองจัดทํางบการเงินประจําปใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3.   หากงบการเงินระหวางกาลของกิจการระบุวาไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินงบการเงิน 
            ระหวางกาลนั้นตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม 
            ตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาที่ 19 

คํานิยาม 

4.        คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

           งวดระหวางกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินท่ีสั้นกวางวดเต็มปบัญช ี
 
                                                                                             มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา 5/28
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งบการเงินระหวางกาล       หมายถึง           งบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลท่ีเปนงบการเงินแบบสมบูรณ 
(ตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  
การนําเสนองบการเงิน หรือ งบการเงินแบบยอ (ตามท่ีระบุใน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี)) สําหรับงวดระหวางกาล 

 
ขอมูลในงบการเงินระหวางกาล 

 
5.         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุวางบการเงินแบบสมบูรณ 

ประกอบดวยสวนประกอบทุกขอดังตอไปน้ี 

 5.1     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 
5.2     งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด 
5.3     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด 
5.4     งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
5.5     หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและขอมูล         

                      ที่เปนคําอธิบายอื่น 
5.6     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่เริ่มตนของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ เม่ือกิจการปรับ 

                      ยอนหลังงบการเงินในงวดกอนใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหม หรือปรับปรุงรายการ 
                      หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดกอน 
6.         กิจการอาจกําหนดหรือเลือกท่ีจะใหขอมูลในงบการเงินระหวางกาล นอยกวางบการเงินประจําปโดยพิจารณา   
            ถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากขอมูลที่ทันตอเวลากับตนทุนที่ตองเสียไปในการจัดทําขอมูลน้ัน และเพ่ือ   
            หลีกเลี่ยงการใหขอมูลซ้ําซอน  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดขอมูลขั้นต่ําที่ตองแสดงและเปดเผยในงบ  
            การเงินระหวางกาลซ่ึงประกอบดวยงบการเงินแบบยอและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด 
            วัตถุประสงคของงบการเงินระหวางกาลคือ การใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
            เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาล จึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ 
           สถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว 
7.         กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหวางกาลท่ีสมบูรณตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือนําเสนองบการเงินระหวางกาล แบบยอ  และ 
เปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด ในงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการสามารถแสดงรายการ 
แตละรายการเกินกวารายการขั้นต่ําที่ระบุไวหรือสามารถเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกวา 
ที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดไว แมวากิจ การจะนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ   กิจการ 
ยังคงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในเร่ืองเกี่ยวกับการรับรูรายการและการวัดมูลคา    และตอง 
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเหตุประกอบงบ 
การเงินท่ีกําหนดตามท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 16) และตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
อื่น 
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         8. 

 
 
 
สวนประกอบขั้นต่าํของงบการเงินระหวางกาล 
 
งบการเงินระหวางกาลตองมีสวนประกอบขั้นต่ําดังตอไปน้ี 
8.1     งบแสดงฐานะการเงินแบบยอ 
8.2     งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ อาจแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปน้ี 
          8.2.1 งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวแบบยอ 
          8.2.2 งบเฉพาะกําไรขาดทุนแบบยอและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 
8.3     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแบบยอ 
8.4     งบกระแสเงินสดแบบยอ 
8.5     หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีกําหนด 

                             8ก.            หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามท่ีระบุในยอหนาท่ี 81  
                                              ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงินกิจการตองแสดงขอมูล 
                                              ระหวางกาลอยางยอแยกออกจากงบเฉพาะกําไรขาดทุน 

 
      รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 

 
     9.       หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ กิจการตองกําหนดเน้ือหาและรูปแบบของงบ   

      การเงินใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2552) 
      เร่ือง การนําเสนองบการเงิน เก่ียวกับการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ 

                             10. หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการตองแสดงหัวขอเรื่องและยอดรวมยอยในลักษณะ 
                                               เดียวกับท่ีแสดงในงบการเงินประจําปลาสุดและตองเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตามท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
                                               กําหนด กิจการตองแสดงรายการแตละบรรทัดหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมหากการไมแสดงหรือการไม 
                                               เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมน้ันทําใหงบการเงินระหวางกาลแบบยอบิดเบือนไปจากความเปนจริง 

   11. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดระหวางกาล  
                     ไมวาจะเปนงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณหรือแบบยอ เมื่อกิจการอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  
                     ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กําไรตอหุน 
 11ก. หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามท่ีระบุในยอหนาท่ี 81    
                     ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน กิจการตองแสดงกําไร 
                     ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน 

 12.              มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  ไดใหแนวทางในการกําหนด 
      โครงสรางของงบการเงิน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
      และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 

 13.              (ยอหนาน้ีไมใช) 
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14. กิจการตองจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดระหวางกาลหากกิจการนําเสนองบการเงินรวมสําหรับงวดปบัญชี 

               ลาสุดท่ีผานมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญจะไมสอดคลองหรือไมสามารถเปรียบเทียบกัน 

               กับงบการเงินรวมสําหรับงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา หากงบการเงินประจําปของกิจการไดรวมงบการเงินเฉพาะ 

               กิจการของบริษัทใหญเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวมมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิไดหามแสดงและมิไดกําหนดให 

               แสดงงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัทใหญรวมไวในงบการเงินระหวางกาล 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามท่ีกําหนด 

15. ผูใชงบการเงินจะใชงบการเงินระหวางกาลควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด ดังน้ันกิจการไมจําเปนตอง 
              เปดเผยขอมูลในงบการเงินระหวางกาลหากการเปดเผยน้ันไมไดใหขอมูลที่มีนัยสําคัญเพ่ิมเติมจากขอมูลที่ไดเคย 
              นําเสนอแลวในงบการเงินประจําปลาสุด กิจการตองเปดเผยเฉพาะรายการและเหตุการณทางบัญชีที่มีนัยสําคัญ 
              ซึ่งเปนประโยชนมากข้ึนตอผูใชงบการเงินในการเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
              ของกิจการนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปลาสุดจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล  
16. กิจการตองรายงานขอมูลในงบการเงินระหวางกาลตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน รวมท้ังเปดเผย 
              รายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีผลตอความเขาใจของผูใชงบการเงินระหวางกาลงวดปจจุบันอยางเปนสาระ  
              สําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล หากขอมูลดัง 
              กลาวมีสาระสําคัญและไมไดเปดเผยไวท่ีอื่นในงบการเงินระหวางกาล 

16.1 ขอเท็จจริงที่วากิจการไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลเชนเดียวกับท่ี 
               ใชในงบการเงินประจําป หรือขอเท็จจริงท่ีวากิจการไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือวิธีการคํานวณ   
               โดยเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้น 
16.2 การอธิบายความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานในงวดระหวางกาลท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือฤดูกาล 
16.3 ลักษณะและจํานวนเงินของรายการท่ีมีผลกระทบตอสินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ กําไรสุทธิ หรือ 
               กระแสเงินสด ซึ่งเปนรายการไมปกติเน่ืองจากลักษณะ ขนาด หรือการเกิดข้ึนของรายการนั้น 
16.4 ลักษณะและจํานวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการของจํานวนเงินท่ีเคยรายงานไวในงวดระหวาง 
               กาลกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินท่ีเคยรายงานใน 
               งวดปบัญชีลาสุดหากการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินระหวางกาลงวด 
               ปจจุบัน 
16.5 การซื้อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน 
16.6 จํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมหรือตอหุน) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุนสามัญ 

และหุนประเภทอ่ืน 
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16.7 ขอมูลตามสวนงาน มีดังตอไปน้ี (การเปดเผยขอมูลตามสวนงานตองรวมในงบการเงินระหวางกาลก็ 

               ตอเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)    

               กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลตามสวนงานในงบการเงินประจําป 
16.7.1 รายไดจากลูกคาภายนอก หากเร่ืองน้ีไดรวมไวในการวัดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน 
                    ท่ีไดรับการสอบทาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการหรือเจาหนาท่ีอื่น 
                    ท่ีโดยปกตินําเสนอขอมูลดังกลาวตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ 
16.7.2 รายไดระหวางสวนงาน หากเร่ืองน้ีไดรวมอยูในการวัดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานที่ได 
                    รับการสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ีบริหารผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือตามปกติไดนําเสนอ   
                    ขอมูลดังกลาวตอหัวหนาเจาหนาที่บริหารผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
16.7.3 ตัววัดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน 
16.7.4 สินทรัพยรวมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมูลคาท่ีเปดเผยในงบการเงินงวด 
                    ปบัญชีลาสุด 
16.7.5 คําอธิบายความแตกตางจากงบการเงินปลาสุดในการแบงแยกสวนงานหรือ การวัดมูลคา 
                    กําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน 
16.7.6 การกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานและกําไรหรือขาดทุน 
                    กอนคาใชจายภาษีเงินได (รายไดภาษีเงินได) และการดําเนินงานท่ียกเลิก อยางไรก็ตาม   
                    หากกิจการปนสวนรายการ (เชน คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินได) ใหแก 
 หนวยงาน ท่ีเสนอรายงาน กิจการอาจกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรหรือขาดทุน 
 ตามสวนงานและกําไรหรือขาดทุนหลังหักรายการดังกลาว รายการกระทบยอดที่มี 
 สาระสําคัญตองระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดน้ัน 

16.8 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินระหวางกาลท่ีมีสาระสําคัญ ซึ่งไมไดแสดงในงบการเงินระหวาง 
               กาลของงวดที่นําเสนอ 
16.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกิจการในระหวางงวดระหวางกาลซึ่งรวมถึงการรวม 
               ธุรกิจ การไดหรือเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาว การปรับโครงสราง และการ 
               ดําเนินงานท่ียกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการ 
               รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) 
16.10 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหรือสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน นับตั้งแตส้ินรอบระยะเวลา 

รายงานประจําปลาสุด 
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17. กิจการตองเปดเผยขอมูลท่ีระบุไวในยอหนาที่ 16 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับไดใหแนวทาง 

              เกี่ยวกับการเปดเผยดังกลาว ตัวอยางของขอมูลที่ตองเปดเผย มีดังตอไปน้ี 

17.1 การปรับลดมลูคาและการกลับบญัชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 

17.2 การรับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ  สินทรัพยไมมี

ตัวตน หรือสินทรัพยอ่ืน 

17.3 การกลับบัญชีประมาณการหน้ีสนิที่เกิดจากตนทุนของการปรับโครงสราง 
17.4 การไดมาและการจําหนายไปซึ่งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
17.5 ภาระผกูพันท่ีจะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
17.6 การชําระคาเสียหายที่เกดิจากการฟองรอง 
17.7 การแกไขขอผดิพลาดท่ีสาํคัญสําหรับขอมูลท่ีเคยนําเสนอในงวดกอน 
17.8 (ยอหนาน้ีไมใช) 
17.9 การผดินัดชําระหน้ีหรือการผดิเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูที่ยังไมมีการแกไขใหดีข้ึน ณ วันที่กอนหรือใน 
            วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

17.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่วของกัน 

18. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไดกําหนดการเปดเผยขอมูลซึ่งตองมีในงบการเงินในความหมาย 
              ดังกลาวงบการเงิน  หมายถึง  งบการเงินแบบสมบูรณ ซึ่งปกติจะรวมอยูในรายงานประจําปและบางครั้งจะ

รวมอยูในรายงานอื่นๆ เวนแตเรื่องท่ีกําหนดในยอหนาที่  16.9 กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลตามทีก่ําหนด
ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน  หากกิจการเลือกแสดงงบการเงินระหวางกาลแบบยอและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีกําหนดแทนการนําเสนองบการเงินแบบสมบูรณ 

การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
19. หากงบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว  
             งบการเงินระหวางกาลตองไมรายงานวาจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหากไมไดปฏิบัติตาม 
             ขอกําหนดท้ังหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินงวดท่ีตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

20. รายงานระหวางกาลตองรวมงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณหรือแบบยอสําหรับงวดตางๆ ดังตอไปน้ี 
20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลปจจุบัน และงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วัน

ส้ินงวดปบัญชีลาสุดท่ีผานมา 
20.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงยอด

สะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 
เพื่อการเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

 
 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา10/28



108 
 
 

 

ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน รายงาน

ระหวางกาลอาจจะนําเสนอแตละงวดเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบข้ันตอนเดียวหรือแสดงสวน

ประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน) โดยสวนท่ีสองจะเร่ิมตนดวยกําไรหรือขาดทุน

รวมถึงแสดงสวนประกอบของรายไดอื่นๆ ท่ีแสดงอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) 
20.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันสิ้นงวด

ระหวางกาล พรอมท้ังงบการเงินเปรียบเทียบดังกลาวเพ่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
20.4       งบกระแสเงินสดซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาล พรอมท้ังงบ

กระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
21.  สําหรับกิจการท่ีธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด ขอมูลทางการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด   
             ของงวดระหวางกาล และขอมูลเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของสิบสองเดือนกอนจะเปนประโยชนตอ 
             ผูใชงบการเงิน ดังน้ัน กิจการท่ีธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัดควรเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติม   
             จากขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาท่ี 20 

22. ภาคผนวก ก แสดงตัวอยางของรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองนําเสนอสําหรับกิจการท่ีนําเสนองบการเงินทุกงวด
คร่ึงป และทุกไตรมาส 

ความมีสาระสําคัญ 
23. ในการพิจารณาวาขอมูลแตละรายการนั้น ควรรับรู วัดมูลคา จัดประเภท และเปดเผยอยางไรในงบการเงิน 
              ระหวางกาล กิจการตองประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดยสัมพันธกับขอมูลท่ีรวมอยูในงบการเงิน

ระหวางกาล ในการประเมินความมีสาระสําคัญ กิจการตองตระหนักวาในงบการเงินระหวางกาล กิจการอาจตอง
ใชการประมาณการในการวัดมูลคามากกวาที่ใชในการวัดมูลคาในงบการเงินประจําป 

24. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด                                  
ระบุวาขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  การนําเสนองบ
การเงิน กําหนดใหกิจการเปดเผยรายการท่ีมีสาระสําคัญ แยกตางหากจากรายการอื่น ตัวอยางเชน การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย   การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด กําหนดใหเปดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ขอผิดพลาด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี  ทั้งสองฉบับไมไดระบุจํานวนเพ่ือใชในการตัดสินความมี
สาระสําคัญของขอมูล 
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25. แมวากิจการตองอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสําคัญเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินมาตรฐาน 
           การบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกิจการใชขอมูลของงวดระหวางกาลเปนเกณฑในการพิจารณารับรูและเปดเผยขอมูล 
           ที่แสดงในงบการเงินระหวางกาลน้ัน ดังน้ัน กิจการจะรับรูและเปดเผยขอมูลของรายการ เชน รายการที่ไมปกติ  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และขอผิดพลาดที่สําคัญ ตามเกณฑของความ
มีสาระสําคัญเม่ือเทียบกับขอมูลที่แสดงอยูในงวดระหวางกาล เพ่ือหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดที่อาจเปนผลจากการ
ไมเปดเผยขอมูล กิจการตองตระหนักอยูเสมอวางบการเงินระหวางกาลตองใหขอมูลทุกอยางท่ีทําใหผูใชงบ
การเงินสามารถเขาใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวดระหวางกาลน้ัน 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินประจําป 
26. หากการประมาณการจํานวนเงินท่ีไดรายงานไวในงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนมีการเปลี่ยนแปลงอยาง 
           เปนนัยสําคัญในงวดระหวางกาลงวดสุดทายของรอบปบัญชี โดยท่ีกิจการจะไมไดนําเสนองบการเงินระหวาง

กาลงวดสุดทายน้ีแยกตางหาก กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับลักษณะและจํานวนของการเปล่ียนแปลง
ประมาณการในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินประจําปสําหรับรอบปบัญชีน้ัน 

27. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจํานวนเงิน (ถาปฏิบัติได)  ของการ 

            เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในงวดปจจุบัน หรือที่คาดวาจะมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในงวดตอมา สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลที่
คลายคลึงกันในงบการเงินระหวางกาลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 16.4 ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการในงวดระหวางกาลงวดสุดทายท่ีตองเปดเผย ไดแก การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ การปรับโครง
สราง หรือผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีไดเคยรายงานไวในงวดระหวางกาลงวดกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน 
การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 26 สอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด แตมี
ขอบเขตที่แคบกวา คือ เกี่ยวของเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิจการไมตองรวมขอมูล
ทางการเงินเพ่ิมเติมที่เปดเผยในงบการเงินระหวางกาลไวในงบการเงินประจําป 

การรับรูรายการและการวัดมูลคา 
การใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจําป 

28. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําปเวนแตนโยบาย 
           การบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงภายหลังวันท่ีในงบการเงินประจําปลาสุดน้ันจะใชในงบการเงินประจําปถัดไป อยางไร 
           ก็ตาม ความถ่ีในการรายงานของกิจการ (ไมวากิจการจะนําเสนองบการเงินเปน รายป ทุกงวดครึ่งป หรือทุกไตร

มาส) ตองไมมีผลกระทบตอการ 
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วัดผลการดําเนินงานประจําป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การวัดมูลคาเพื่อจัดทํางบการเงินระหวางกาลตอง

จัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน 

29. ขอกําหนดที่วากิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําปอาจทํา
ใหดูเหมือนวาการวัดมูลคาในงวดระหวางกาลเปนอิสระจากรอบระยะเวลารายงานอื่นๆ แตขอกําหนดในยอ 

          หนาที่ 28 ที่วาความถี่ในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล   ตองไมมีผลตอการวัดมูลคาของผลการดําเนินงาน
ประจําปชี้ใหเห็นวางวดระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงวดปบัญชี เกณฑการวัดมูลคาตามเกณฑยอดสะสมจาก 

          ตนปบัญชีถึงปจจุบันทําใหกิจการ  ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ไดรายงานไวในงวด
ระหวางกาลกอนๆ ในรอบปบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม หลักเกณฑในการรับรูรายการสินทรัพย หน้ีสิน รายได
และคาใชจายสําหรับงวดระหวางกาลยังคงตองเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป 

30. ตัวอยางการรับรูรายการและการวัดมูลคาของงบการเงินระหวางกาล มีดังตอไปน้ี 
30.1       หลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือผลขาดทุนจากการปรับ 

    โครงสรางหรือผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       ในงวดระหวางกาลเปนหลักเกณฑเดียวกันกับ 
    กิจการใชในจัดทํางบการเงินประจําปไมวากิจการจะจัดทํางบการเงินระหวางกาลหรือไม อยางไรก็ตาม   
    หากกิจการรับรูและวัดมูลคารายการดังกลาวในงวดระหวางกาลงวดหน่ึงและเปลี่ยนแปลงประมาณการใน 
    ระหวางกาลตอมาในรอบปบัญชีเดียวกัน กิจการตองทําการเปลี่ยนแปลงประมาณการนั้นในงวดระหวาง 
    กาลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนการบันทึกเพ่ิมหรือกลับบญัชีรายการขาดทุนที่ไดบันทึกไปแลว 

          30.2       รายจายท่ีไมถือเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ตองไมบันทึกเปนรายการรอการตัด 
              บัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ดวยเหตุผลที่วากิจการตองรอขอมูลเพ่ิมเติมในอนาคตกอนที่จะกําหนดได 
              วารายจายดังกลาวจะเปนสินทรัพยตามคํานิยามหรือไม หรือดวยเหตุผลที่วาจํานวนกําไรสุทธิของงวด 
              ระหวางกาลแตละงวดในรอบปบัญชีเดียวกันจะไดไมแตกตางกันเกินไป 
30.3      กิจการตองรับรูคาใชจายเกี่ยวกับภาษีเงินไดในงวดระหวางกาลแตละงวดดวยประมาณการท่ีดีที่สุดโดย 
              อัตราท่ีใชในการคํานวณตองเปนอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักทั้งปที่คาดวาจะเกิดขึ้นของรอบป 
              บัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินไดคางจายในงวดระหวางกาลตอมาของรอบปบัญชีเดียวกัน 
              หากการประมาณก ารของอัตราภาษีเงินไดประจําปเปลี่ยนแปลงไป 

31. แมบทการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (“แมบทการบัญชี”) ระบุวาการรับรู รายการ คือ
กระบวนการรวมรายการเขาเปนสวนหน่ึงของงบดุลและงบกําไรขาดทุนหากรายการน้ันเปนไปตามคํานิยามของ
องคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการ คํานิยามของสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนหลักการ
พ้ืนฐานของการรับรูรายการในงบการเงินไมวาจะเปนงบการเงินประจําปหรืองบการเงินระหวางกาล 
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32. กิจการตองทดสอบถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไดรับจากสินทรัพย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลและวัน

สิ้นงวดปบัญชี รายจายซึ่งโดยลักษณะแลวไมเขาเง่ือนไขเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ณ วันสิ้นงวดปบัญชีตองไม 

      บันทึกเปนสินทรัพย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ในทํานองเดียวกันหน้ีสิน ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหวางกาล 

 ตองเปนภาระผูกพันที่กิจการมีอยู ณ วันน้ันซึ่งเปนหลักการที่ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับรูหน้ีสิน ณ สิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานประจําป 

33. ลักษณะสําคัญของการเกิดรายการรายไดและคาใชจายคือการมีกระแสเขาและกระแสออกของสินทรัพยและหน้ีสิน
ที่ไดเกิดขึ้นแลว ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรูรายการเปนรายไดและคาใชจายก็ตอเม่ือกระแสเขาหรือกระแสออก
ดังกลาวเกิดขึ้นแลว ในทางกลับกันกิจการตองไมรับรูรายการเปนรายไดและคาใชจายหากกระแสเขาหรือกระแส
ออกน้ันยังไมเกิดข้ึน แมบทการบัญชีระบุวากิจการควรรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตลดลงเนื่องจากมีการลดลงของสินทรัพยหรือการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน และเม่ือกิจการสามารถวัดคาของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีไมอนุญาตใหกิจการรับรูรายการ
เปนสินทรัพยหรือหน้ีสินหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินตามคํานิยาม 

34. ในการวัดมูลคารายการตางๆ เชน สินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด ที่รายงานในงบการเงิน 
กิจการท่ีนําเสนอเฉพาะงบการเงินประจําปสามารถใชขอมูลทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยูตลอดงวดปบัญชี การวัด 

 มูลคาดังกลาวเปนการที่กิจการนําเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันมาใชน่ันเอง 

35. กิจการท่ีนําเสนองบการเงินรายคร่ึงปสามารถใชขอมูลที่มีอยูจนถึงกลางปหรือหลังจากน้ันเล็กนอยเพ่ือการวัดมูลคา
ของงบการเงินสําหรับงวดครึ่งปแรก และใชขอมูลที่มีอยูจนถึงวันสิ้นงวดปบัญชีหรือหลังจากน้ันเล็กนอยเพ่ือการ
วัดมูลคาของงบการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน การวัดมูลคาสําหรับสิบสองเดือนตองรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่อาจเปนไปไดของจํานวนเงินที่เคยประมาณไวสําหรับงวดหกเดือนแรก โดยไมตองปรับยอนหลังงบ
การเงินระหวางกาลของงวดดังกลาว อยางไรก็ตามยอหนาที่ 16.4 และยอหนาที่ 26 กําหนดใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับ
ลักษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีมีนัยสําคัญ 

36. กิจการท่ีนําเสนองบการเงินบอยครั้งกวารายคร่ึงปตองวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดระหวางกาลแต
ละงวดโดยใชเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน โดยใชขอมูลที่มีอยูขณะที่จัดทํางบการเงินแตละงวดน้ัน 
จํานวนของรายไดและคาใชจายที่แสดงในงวดระหวางกาลปจจุบันตองรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของ
จํานวนที่แสดงไวในงวดระหวางกาลงวดกอนของปบัญชีเดียวกันโดยไมตองปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาล
งวดกอน อยางไรก็ตามยอหนาที่ 16.4 และยอหนาที่ 26 กําหนดใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ 
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รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดท่ีไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดท่ีไดรับเปนคร้ังคราว 

37. รายไดท่ีไดรับตามฤดูกาล รายไดท่ีรับเปนวัฏจักร หรือรายไดท่ีไดรับเปนคร้ังคราวตองไมคาดการณหรือรอการรับ
รู ณ วันส้ินงวดระหวางกาล หากการคาดการณหรือการรอรับรูดังกลาวไมเหมาะสม ณ วันส้ินงวดปบัญชีน้ันของ
กิจการ 

38. ตัวอยางของรายไดที่ยังไมเกิด ซึ่งกิจการไมสามารถบันทึกเปนรายไดไวลวงหนา ไดแก รายไดจากเงินปนผล ราย
ไดคาสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีบางกิจการอาจไดรับรายไดในงวดระหวางกาลบางงวดสูงกวา
งวดอื่น ๆ ในรอบปบัญชีเดียวกันเปนประจํา เชน รายไดจากการขายสินคาตามฤดูกาล กิจการตองรับรูรายการ 

 ดังกลาวเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อเกิดข้ึน 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางรอบปบัญชี 

39. ตนทุนท่ีเกิดขึ้นอยางไมสม่ําสมอในระหวางปบัญชีของกิจการ ตองคาดการณหรือรอการรับรูเพื่อวัตถุประสงคใน
การจัดทํารายงานในงวดระหวางกาลก็ตอเมื่อเปนการเหมาะสมท่ีกิจการจะคาดการณหรือรอการรับรูตนทุน 

    ดังกลาว ณ วันส้ินงวดปบัญชีการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาปฏิบัติ 

40. ภาคผนวก ข แสดงตัวอยางการนําหลักการเกี่ยวกับการรับรูรายการและการวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวใน 
 ยอหนาที่ 28 ถึง 39 มาปฏิบัติ 

การใชการประมาณการ 

41. กิจการตองใชวิธีวัดมูลคาท่ีทําใหมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในงบการเงินระหวางกาลสามารถเช่ือถือได รวมท้ังเปด 
เผยขอมูลทางการเงินทั้งหมดท่ีมีสาระสําคัญอยางเหมาะสม เพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจฐานะการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจตองอาศัยการประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวัดมูลคารายการบางรายการในงบ
การเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล ซึ่งตามปกติกิจการจําเปนตองใชการประมาณการในการจัดทํา               
งบการเงินระหวางกาลมากกวาท่ีตองใชในการจัดทํางบการเงินประจําป 

42. ภาคผนวก ค แสดงตัวอยางของการใชการประมาณการในการวัดมูลคารายการในงบการเงินระหวางกาล 
 

การปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน 
 

43. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการถือปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงที่กําหนดโดยมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเงินฉบับใหม กิจการตอง 
 43.1        ปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบันและงบการเงินระหวางกาลของ 
                         รอบปบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะปรับยอนหลังในงบการเงิน 
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ประจําปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

43.2 ปรับปรุงงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบันและงบการเงินระหวางกาลของรอบป
บัญชีกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหมโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่
สามารถทําไดในทางปฏิบัติ หากไมสามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันตนปบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลกระทบตอปบัญชีกอน ๆ ไดในทางปฏิบัติ 

44. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแนใจวากิจการใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชี
ประเภทเดียวกันตลอดปบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองสะทอนใหเห็นดวยวิธี
ปรับยอนหลังโดยกิจการตองปรับขอมูลทางการเงินของงวดกอนท่ียอนหลังไปไกลที่สุดท่ีสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตาม หากกิจการไมสามารถกําหนดจํานวนสะสมท่ีตองใชปรับยอนหลังงบการเงินของงวดกอนได
ในทางปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหกิจการสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรก
สุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ สวนผลกระทบตามยอหนาที่ 43 กําหนดใหกิจการที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปบัญชีปจจุบัน ใชวิธีปรับยอนหลัง หรือหากไมสามารถปฏิบัติไดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป แตตองถือ
ปฏิบัติตั้งแตตนปบัญชี 

45.     มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไมอนุญาตใหกิจการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกนัในรอบปบัญชีเดียวกัน เนื่องจากจะ
ทําใหการปนสวนรายการระหวางงวดทําไดยาก นอกจากน้ียังจะทํา ใหผลการดําเนิน งานไมมีความชัดเจน และทํา
ใหเ กิดความยากตอการวิเคราะหแ ละความเขาใจงบการเงินระหวางกาล 

 
วันถือปฏิบัติ 

 
46. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1 มกราคม 

2554 เปนตนไป ทั้งน้ี สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

47. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ปรับปรุงคําศัพทซึ่งใชกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 4 5 8 11 12 และ 20 ยกเลิกยอหนาที่ 13 และเพ่ิมยอหนา 8ก และ 

          11ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง 
การนําเสนองบการเงินกอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย 
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48.    การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช) 
ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่  16.9 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาว
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหรือหลังจาก วันที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางเทาน้ันและไมถือเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภาคผนวกน้ีได
จัดทําข้ึนโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 
ก การแสดงงวดบัญชีท่ีตองเสนอรายงาน 
ข ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ 
ค ตัวอยางการใชการประมาณการ 

ก. การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน 
 

ภาคผนวกน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงตัวอยางการถือปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 20 เพ่ือใหสามารถเขาใจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดดียิ่งข้ึน 

กิจการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกครึ่งป 
ก1. กิจการท่ีมีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ซึ่งเปนไปตามปปฏิทิน ) ใหกิจการนําเสนองบการเงิน 
 ระหวางกาลไมวาจะเปนงบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอ สําหรับงวดคร่ึงปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 25X1 

ดังตอไปน้ี   

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 

30 มิถุนายน 25X1 
 

30 มิถุนายน 25X1 
 

30 มิถุนายน 25X1 
 

30 มิถุนายน 25X1 

31 ธันวาคม 25X0 
 

30 มิถุนายน 25X0 
 

30 มิถุนายน 25X0 
 

30 มิถุนายน 25X0 

กจิการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกไตรมาส 
ก2. กิจการท่ีมีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ซึ่งเปนไปตามปปฏิทิน) ใหกิจการนําเสนองบการเงินระหวาง

กาลไมวาจะเปนงบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอ สําหรับไตรมาสสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 25X1  
 ดังตอไปน้ี    

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี                                                             30 มิถุนายน 25X1              31 ธันวาคม 25X0 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่                          30 มิถุนายน 25X1               30 มิถุนายน 25X0 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่                        30 มิถุนายน 25X1                30 มิถุนายน 25X0 
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            งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 

            งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 

 
 
 
30 มิถุนายน 25X1 

 
 
 
30 มิถุนายน 25X0 

                   สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน 25X1 

ข. ตวัอยางการนาํหลกัการรบัรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบตั ิ

30 มิถุนายน 25X0 

 
ภาคผนวกน้ีทําขึ้นเพ่ือแสดงตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในยอหนาท่ี  28 ถึง 39 เพ่ือใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดดียิ่งข้ึน 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและคาประกันภัยท่ีกิจการผูจางออกให 

ข1. หากกิจการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแทนลูกจางหรือจายเงินสมทบเขากองทุนประกันภัยที่รัฐบาล
สนับสนุน ซึ่งจํานวนท่ีตองจายมีการคํานวณเปนรายป คาใชจายสวนท่ีเกี่ยวของกันใหกิจการผูจางรับรูในงวด
ระหวางกาล โดยใชประมาณการอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรืออัตราการจายถัวเฉลี่ยของป แมวาจํานวน
ที่จายสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงตนงวดปบัญชี ตัวอยางท่ีพบโดยทั่วไปคือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือคา
ประกันภัยท่ีกิจการผูจางออกใหซึ่งอาจกําหนดวาออกใหจนถึงระดับสูงสุดระดับหน่ึงท่ีกําหนดไวของเงินได
ของพนักงานแตละคน สําหรับพนักงานท่ีมีรายไดสูง เงินไดอาจถึงระดับเงินไดสูงสุดที่กําหนดน้ันกอนวันสิ้น
งวดปบัญชีที่กิจการผูจางไมตองออกเงินใหอีกตอไปจนถึงวันสิ้นป 

การยกเคร่ืองหรือการบํารุงรักษาคร้ังใหญท่ีทําเปนระยะๆ ตามแผนท่ีวางไว 
ข2. ตนทุนของการยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาคร้ังใหญที่ทําเปนระยะๆ ตามแผนที่วางไวหรือรายจายที่มีลักษณะ

เปนฤดูกาลที่คาดวาจะเกิดข้ึนในชวงหลังของป กิจการตองไมคาดการณเพ่ือบันทึกบัญชีในงบการเงินระหวาง
กาล นอกจากวากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานแลว กิจการที่มีความตั้งใจหรือมีความจํา
เปนท่ีจะกอใหเกิดรายจายในอนาคตไมอาจถือไดวากิจการมีภาระผูกพัน 

ประมาณการหน้ีสิน 
ข3. กิจการตองรับรูประมาณการหน้ีสินหากกิจการไมมีทางเลือกอ่ืน เวนแตกิจการจะตองโอนประโยชนเชิง

เศรษฐกิจอันเปนผลของเหตุการณที่เกิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน กิจการตองบันทึก
ปรับปรุงจํานวนภาระหน้ีสินใหสูงขึ้นหรือต่ําลงพรอมท้ังรับรูรายการผลขาดทุนหรือรายการผลกําไรในกําไร
หรือขาดทุน หากจํานวนของประมาณการหน้ีสินที่ดีที่สุดของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ข4.      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกิจการใชเกณฑในการรับรู และวัดมูลคาประมาณการหน้ีสินณ วันสิ้นงวด 
            ระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช ณ วันสิ้นงวดปบัญชี การมีอยูหรือไมมีอยูของภาระผูกพัน 
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ที่กิจการตองโอนประโยชนเชิงเศรษฐกิจออกไปนั้นมิไดขึ้นอยูกับปจจัยของชวงเวลาของการรายงาน แต 
เปนเรื่องขอเท็จจริง 

โบนัสปลายป 

ข5.  ลักษณะของการจายโบนัสปลายปมีความแตกตางกันไปในแตละกิจการ กิจการบางกิจการจายโบนัสให
พนักงานเฉพาะที่ปฏิบัติงานตลอดชวงเวลาท่ีกําหนด กิจการบางกิจการจายโบนัสตามผลการดําเนินงานราย
เดือน รายไตรมาสหรือรายป การจายโบนัสอาจข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารหรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตก
ลงกันไวหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่เคยถือปฏิบัติมาในปกอน 

ข6.  โบนัสจะรับรูในงวดระหวางกาลไดก็ตอเม่ือ 
  ข6.1     การใหโบนัสน้ันเปนไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเปนไปตามที่ถือปฏิบัติมาในอดีตอันถือได 
                                วาภาระผูกพันไดเกิดขึ้นจากการอนุมาน ซึ่งกิจการไมมีทางเลือกอื่นนอกจากจะตองจายเงินโบนัสน้ัน 

ข6.2     สามารถระบุประมาณการโบนัสน้ันไดอยางนาเชื่อถือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
              ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาท่ีอาจเกิดขึ้น 

ข7. จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนเปนตัวอยางของภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 
ที่ผูเชาควรรับรูเปนหน้ีสิน หากสัญญาเชามีเง่ือนไขวาการชําระคาเชาในอนาคตขึ้นอยูกับวาผูเชาสามารถทํา
รายไดจากการขายประจําปถึงระดับที่กําหนดไวในสัญญา ภาระผูกพันจะถือวาไดเกิดขึ้นในงวดระหวางกาล
ของงวดปบัญชีกอนที่ผูเชาจะมีรายไดจากการขายถึงระดับที่กําหนดไวในสัญญา หากผูเชาคาดหมายได 

 อยางแนนอนวาผูเชาจะสามารถมีรายไดจากการขายไดตามท่ีกําหนดไว และผูเชาไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจาก
การชําระเงินคาเชาในอนาคต 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ข8. กิจการตองใชคํานิยามและเกณฑในการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช
สําหรับงวดสิ้นปบัญชี กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นกอนแตไมเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอของการรับรูเปนสิ
นทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจาย สวนรายจายที่เกิดข้ึนและเขาเง่ือนไขทุกขอของการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน
กิจการตองรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน การเลื่อนรับรูการเปนคาใชจายโดยการตั้งเปนสินทรัพย
ในงบแสดงฐานะการเงินระหวางกาลเพียงแตคาดการณวาจะเขาเง่ือนไขทุกขอของการรับรูเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนในภายหลังงวดปบัญชีน้ันเปนการไมถูกตอง 
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เงินบํานาญ 

ข9. คาใชจายเงินบํานาญ สําหรับงวดระหวางกาลคํานวณตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันโดยใช
อัตราตนทุนเงินบํานาญที่กําหนด ณ วันสิ้นงวดปบัญชีกอนโดยวิธีคณิตศาสตรประกันภัย และปรับปรุงสําหรับ
ความผันผวนทางการตลาดท่ีมีนัยสําคัญนับตั้งแตเวลาน้ัน และปรับสําหรับการทยอยจายชําระท่ีสําคัญ การจาย
ชําระหมด หรือการจายครั้งเดียวที่สําคัญ 

คาใชจายพนักงานเกี่ยวกับการพักรอน วันหยุด การหยุดงานอ่ืนโดยไดรับคาตอบแทน 
ข10.    การท่ีพนักงานหยุดงานโดยไดรับคาตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไมไดใชในงวดปจจุบันน้ันและ

สามารถยกยอดไปใชไดในงวดอนาคต กิจการตองวัดคารายจายที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันของเวลาหยุดงาน
ที่ไดรับคาตอบแทนชนิดสะสมตามจํานวนท่ีกิจการคาดวาจะตองจายสําหรับวันหยุดงานที่ยังไมไดใชแต
สามารถสะสมไปใชได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผ ล ป ร ะ
โยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช) หลักเกณฑดังกลาวจะตองนํามาถอืปฏิบัติทั้งในงบการเงิน 
ระหวางกาลและงบการเงินประจําปในทางกลับกันกิจการตองไมรับรูคาใชจายหรือหน้ีสินสําหรับวันหยุดงาน
ที่ไดรับคาตอบแทนแตไมถือวาสะสมได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลเชนเดียวกับที่กิจการจะต
องปฏิบัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําป 

รายจายท่ีเกิดอยางไมสม่ําเสมอแตมีแผนที่จะจาย 

ข11. งบประมาณของกิจการอาจรวมรายจายบางประเภทที่คาดวาจะเกิดข้ึนอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชี 
เชน เงินบริจาค คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน คาใชจายเหลาน้ีโดยทั่วไปข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผู
บริหาร แมวาจะมีการวางแผนเกี่ยวกับคาใชจายเหลาน้ีและมีแนวโนมวาจะเกิดคาใช จายเหลา น้ีทุกป กิจ การ 
ไม สามาร ถรับ รูรายจายที่ยังไมเกิดข้ึน เปนภ าระ ผูกพั น  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลไดหาก
ภาระผูกพันไมถือเปนหน้ีสินตามคํานิยาม 

การวัดมูลคาภาษีเงินไดระหวางกาล 

ข12.    ภาษีเงินไดระหวางกาลใหตั้งคางจายไวโดยใชอัตราภาษีเดียวกับที่ใชกับผลกําไรรวมท้ังปที่คาดวาจะได กลาว 
คือ ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณโดยใชกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดของงวดระหวางกาล คูณดวยอัตราภาษีที่แท
จริงถัวเฉลี่ยท้ังปที่ประมาณไว 

ข13. ขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาที่ 28 ไดระบุถึงการใหใชหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาเดียวกันสําหรับ 
 งบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป ดวยเหตุที่ภาษีเงินไดจะคํานวณโดยใชเกณฑสําหรับป ดังนั้น 

ภาษีเงินไดระหวางกาลจึงตองคํานวณจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได ของงวดระหวางกาลคูณดวยอัตราภาษีที่
คาดวาจะนํามาใชกับกําไรรวมสําหรับปซึ่งเปนอัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยท้ังปที่ประมาณไว การประมาณอัตราภาษี
เงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปน้ีจึงตองสะทอนถึงโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนาที่คาดวาจะนํามาใชกับกําไร
รวมทั้งป รวมถึงกฎหมายภาษี 
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อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดที่มีผลอยางเปนสาระสําคัญในงวดบัญชี
น้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ใหแนวทางปฏิบัติเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระ
สําคัญในกฎหมายเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได การประมาณอัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยทั้งปจึงตองมีการประมาณการ
ขึ้นใหมโดยใชหลักคํานวณจากยอดกําไรสะสมทั้งปทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตามยอหนาที่ 28 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี ยอหนาท่ี 16.4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กําหนดใหกิจการตอง 
เปด เผยการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญดวย 

 
ข14. ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปตองพิจารณาแยกเปนแตละอัตราสําหรับแต

ละหนวยภาษีโดยคูณกําไรสุทธิกอนภาษีของงวดระหวางกาลของแตละหนวยภ าษี  ในทํานองเดียวกัน หาก
อัตราภาษีเงินไดที่ใชกับประเภทของเงินไดมีอัตราท่ีตางกัน  (เชน กําไรสวนทุน (Capital Gains) หรือกําไร
จากอุตสาหกรรมเฉพาะอยาง) ในขอบเขตท่ีพึงปฏิบัติไดอัตราภาษีเงินไดที่ตางกันตองแยกใชกับกําไรสุทธิก
อนภาษีของงวดระหวางกาลสําหรับรายไดแตละประเภท ขณะท่ีอัตราภาษีดังกลาวตองการประมาณการที่ 

 ถูกตอง ที่สุด แตอาจไมบรรลุผลในทุกกรณี ดังน้ัน การใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินได
หรือตางประเภทเงินไดอาจนํามาใชไดหากเปนการประมาณการที่มีเหตุผลม ากกวาการใชอัตราภาษีเงินได
แบบเฉพาะเจาะจง 

 
ข15. ตัวอยางตอไปน้ีแสดงการคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีกลาวขางตน สมมติวากิจการแหงหน่ึงจัดทํางบการเงินราย

ไตรมาสโดยคาดวาจะมีกําไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท และตองเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ
สําหรับปในอัตราภาษีรอยละ 20 สําหรับ 20,000 บาทแรก และสวนที่เกินกวาจํานวนดังกลาวตองเสียภาษีใน
อัตรารอยละ 30 โดยที่กําไรสุทธิของกิจการเปนไปตามท่ีคาดการณไว จํานวนภาษีเงินไดที่แสดงในงบการเงิน
แตละไตรมาสจะมีจํานวนดังน้ี 

 ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3     ไตรมาสท่ี 4   รวมท้ังส้ินงวดป 
  ภาษีเงินได (บาท)     2,500             2,500                 2,500                  2,500                   10,000 
ภาษีเงินไดรวม 10,000 บาทน้ีเปนจํานวนภาษีที่คาดวาจะตองจายซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได
สําหรับปจํานวน 40,000 บาท 

ข16. ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวากิจการแหงหน่ึงซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีกําไรสทุธิกอนภาษีเงินไดใน 
 ไตรมาสแรกเปนจํานวน 15,000 บาท แตกิจการคาดวาจะเกิดผลขาดทุนสุทธิไตรมาสละ 5,000 บาท ในสาม

ไตรมาสตอมา (ดังน้ัน กําไรสุทธิกอนภาษีสําหรับปเทากับศูนย) กิจการคาดวาอัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยทั้งปจะอยู
ที่รอยละ 20 ภาษีเงินไดที่แสดงในงบการเงินแตละไตรมาสแสดงไดดังน้ี 

ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสท่ี 2       ไตรมาสท่ี 3    ไตรมาสที่ 4   รวมท้ังส้ินงวดป 
ภาษีเงินได (บาท)                     3,000                 (1,000)                 (1,000)             (1,000)                   0 
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กรณีที่งวดปบญัชแีตกตางกนัจากงวดปภาษี 

 
ข17. ในกรณีที่งวดปบัญชีแตกตางจากงวดปภาษี ภาษีเงินไดสําหรับงวดระหวางกาลของงวดปบัญชีใหใชอัตราภาษี

เงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยท้ังปที่ประมาณการไวแยกสําหรับแตละงวดปภาษีคูณดวยสัดสวนจํานวนกําไรสุทธิ 
 กอนภาษีเงินไดของแตละปภาษีน้ัน 
ข18.     ตัวอยางเชน กิจการแหงหน่ึงมีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน จัดทํางบการเงินรายไตรมาสและมีงวด 
 ปภาษีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (งวดปบัญชีเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน) โดยกิจการมี  
            กําไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยท้ังปโดยประมาณอยูที่รอยละ 30  
            ในปที่ 1 และรอยละ 40 ในปที่ 2 

ไตรมาส          ไตรมาส           ไตรมาส          ไตรมาส          สําหรับป 
 สิ้นสุดวันท่ี      ส้ินสุดวันท่ี     ส้ินสุดวันที่     สิ้นสุดวันท่ี      ส้ินสุดวันท่ี 
      30 ก.ย              31 ธ.ค.             31 มี.ค.            30 มิ.ย.              30 มิ.ย. 

 
ภาษีเงินได (บาท)                                    3,000                 3,000                4,000                4,000               14,000 

รายการหักภาษี (เครดิตภาษี) 

ข19.    หนวยงานจัดเก็บภาษีบางแหงยอมใหผูจายภาษีหักภาษีจายไดดวยยอดเงินของรายจายเพื่อ   การลงทุน  
 การสงออกรายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือฐานภาษีอ่ืนๆ โดยทั่วไปการใชประโยชน ทางภาษีดังกลาว  

จะสงผลตอการคํานวณอัตราประมาณการอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งป เพราะวากฎหมายภาษีอากร
และขอบังคับสวนใหญมักจะยอมใหหักภาษี(เครดิตภาษี) สําหรับการคํานวณภาษีสําหรับป ในทางตรงกันขาม
ประโยชนทางภาษีสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะรับรูในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดในงวด
ระหวางกาลนั้นไดในทํานองเดียวกันอัตราภาษีอัตราพิเศษท่ีนําไปใชคํานวณสําหรับเงินไดบางประเภทไม
สามารถนํามารวมคํานวณเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริงประจําปเพียงอัตราเดียว ยิ่งไปกวาน้ันในบางหนวยงาน 
จัดเก็บภาษีประโยชนทางภาษี หรือรายการหักภาษีรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับรายจายเพ่ือการลงทุนและระดับของ
การสงออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได จะคลายคลึงกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากกวา และจะรับรูใน
การคํานวณในงวดระหวางกาลไดเมื่อเกิดรายการดังกลาวขึ้น 

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหักภาษียกมาและยกไป 

ข20. ผลประโยชนทางภาษีของรายการขาดทุนทางภาษียกมาจะถูกสะทอนอยูในงวดระหวางกาล  ที่ผลขาดทุนทาง
ภาษีซึ่งเกี่ยวของกันเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เรื่อง ภาษีเงินไดกําหนดไววา ผลประโยชนที่
เกี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งสามารถยกมาชดเชยกับภาษีเงินได         
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ในงวดปจจุบันของงวดท่ีแลวตองรับรูเปนรายการทรัพยสิน และตองรับรูรายการเชนเดียวกันในการลดยอด 
คาใชจายภาษีหรือเพ่ิมยอดรายไดภาษีที่เกี่ยวโยงกัน 

ข21.    มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดไววา กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ก็ตอเม่ือมีความเปนไปได 
คอนขางแนวา กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการจะเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชและ
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได ยังไดกําหนดกฎ
เกณฑสําหรับการประเมินความเปนไปไดของกําไรทางภาษี  เพ่ือวาจะไดนําเอารายการขาดทุ นทางภาษีและ
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได  กฎเกณฑดังกลาวน้ันตองนํามาถือปฏิบัติ ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล
แตละงวดและถาตรงตามกฎเกณฑดังกลาวผลขาดทุนทางภาษียกไปจะถูกนําไปใชในการคํานวณประมาณการ
อัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยท้ังป 

 
ข22. ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวากิจการแหงหน่ึงซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีขาดทุนจากการดําเนินงานยกไป

จํานวน 10,000 บาท เพ่ือวัตถุประสงคในการคํานวณภาษีเงินได ณ วันเริ่มตนของปบัญชีปจจุบันท่ีรายการสิ
นทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชียังไมมีการรับรูรายการ กิจการทํากําไร ได 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของป
ปจจุบันและคาดวาจะทํากําไรไดอีกไตรมาสละ 10,000 บาท สําหรับสามไตรมาสท่ีเหลือ โดยไมรวมผลขาดทุน

 ยกไป การคํานวณประมาณการอัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยทั้งปประมาณอยูที่รอยละ 40 ภาษีเงินไดที่แสดงใน 
 งบการเงินแตละไตรมาสแสดงไดดังน้ี 

       ไตรมาสท่ี  1    ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสท่ี 3   ไตรมาสท่ี 4   รวมท้ังส้ินงวดป 
 

 ภาษีเงินได (บาท)                              3,000                3,000            3,000              3,000               12,000 
 

การเปลี่ยนแปลงในราคาซ้ือตามสัญญาหรอืการเปลี่ยนแปลงในราคาท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
 

ข23.     สวนลดปริมาณหรือสวนลดราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ แรงงาน หรือสินคาและ
บริการอื่นใหคาดการณในงวดระหวางกาลท้ังทางดานผูซื้อและผูขาย หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา  
สวนลดและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเกิดข้ึนแลวหรือจะมีผลกระทบ ดังน้ันสวนลดตามสัญญาและสวนลด
ราคาจะตองนํามาคาดการณดวย อยางไรก็ตาม หากสวนลดและการ เป ลี่ ยน แป ลงดั งกล าว ข้ึ น อยู กั บดุ ล 
ยพินิจกิจการจะไมคาดการณรายการดังกลาวในงวดระหวางกาล เน่ืองจากผลของสินทรัพยและหน้ีสินไมเขา
เง่ือนไขที่กําหนดไวในแมบทการบัญชีที่วาสินทรัพยตอง หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของกิจการ 
อันเปนผลของเหตุการณในอดีต และหน้ีสินตอง หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งการชําระ
ภาระผูกพันน้ันคาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจออกไป 
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คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
 

ข24. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสําหรับงวดระหวางกาลใหคํานวณจากสินทรัพยที่มีอยูในงวดระหวางกาลนั้น 
ทั้งน้ีไมรวมสินทรัพยที่วางแผนวาจะไดมาหรือจําหนายออกไปในงวดตอมาของปการเงินน้ัน 

สินคาคงเหลือ 
ข25.  การวัดมูลคาสินคาคงเหลือในงบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลตองใชหลักการเดียวกันกับงบการเงินสําหรับ

งวดปบัญชี มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินคาคงเหลือ  กําหนดวิธีรับรูหรือการวัด 
มูลคาคาสินคาคงเหลือ ปญหายุงยากเฉพาะที่เกี่ยวกับสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทางการเงิน
วันใดวันหน่ึงเปนเพราะความจําเปนที่จะคํานวณปริมาณสินคาคงเหลือ ตนทุน และมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แมวา
กิจการใชหลักการเดียวกันในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือระหวางกาล เพ่ือที่จะประหยัดตนทุนและเวลา บอย
ครั้งท่ีกิจการมักจะใชวิธีการประมาณการในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ ณ งวดระหวางกาลมากกวา ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานประจําป ตอไปน้ีเปนตัวอยางของการทดสอบมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ ณ 
วันท่ีในงวดระหวางกาล และการจัดการกับผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ 
ข26. มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ พิจารณาโดยอางอิงจากราคาขายและตนทุนบวกรายจายที่เกี่ยวของกับ

การขาย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล กิจการจะกลับรายการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่
จะไดรับท่ีเคยบันทึกไว ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลถัดมาไดก็ตอเมื่อมีความเหมาะสมที่กิจการจะสามารถทําเช
นน้ันไดสําหรับวันสิ้นงวดปบัญชีน้ัน 

 
ข27.    (ยอหนาน้ีไมใช) 

ผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล 
ข28 .ผลตางของตนทุนการผลิตของท่ีเกิดจากผลตางดานราคา ประสิทธิภาพ คาใชจายและปริมาณของกิจการที่

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จะรับรูในกําไรขาดทุน ณ วันที่ในงวดระหวางกาล เชน เดียวกับ ที่รับ รู 
ในกําไรขาดทุน สําหรับ งวดปบัญชี  การเลื่อนการรับรูผลตางของตนทุนการผลิตโดยคาดหมายวาจะไดรับ
ชดเชย ณ วันสิ้นงวดปบัญชี อาจเปนการไมเหมาะสมเพราะอาจสงผลใหการรายงานสินคาคงเหลือในงบ
การเงินระหวางกาลแสดงมูลคาที่สูงหรือต่ํากวาตนทุนการผลิตที่แทจริง 

รายการผลกําไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

ข29. การบันทึกรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศในงบการเงินระหวางกาล 
 ตองใชหลักการเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป 
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ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช) ไดกําหนดวิธีการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศให 

 เปนสกุลเงินท่ีใชรายงาน ขอกําหนดดังกลาวรวมถึงแนวทางสําหรับการใชอัตราถัวเฉลี่ย หรืออัตราปด และยัง
รวมถึงแนวทางสําหรับการบันทึกผลของรายการปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินของกิจการใน 

 ตางประเทศวาควรแสดงในรายการกําไรหรือขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการจึงควรใชอัตราถัวเฉลี่ยและอัตราปดของงวดระหวางกาล
น้ัน กิจการจะไมคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับเวลา
ที่เหลืออยูของปการเงินปจจุบันในการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล 

ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนดใหรับรูการปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินของกิจการ
ในตางประเทศเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดท่ีเกิดข้ึน กิจการตองใชหลักการเดียวกันน้ีกับงบการเงินระหวาง
กาลในแตละงวด ทั้งน้ีกิจการไมควรเลื่อนการรับรูการปรับปรุงจากการแปลงคาดังกลาวในงบการเงินระหวาง
กาล แมกิจการคาดวาจะมีการกลับรายการผลตางดังกลาวกอนวันสิ้นงวดปบัญชีก็ตาม 

งบการเงินระหวางกาลในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟออยางรุนแรง 

ข32.       งบการเงินระหวางกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรงใหจัดทําขึ้นโดยใชหลักการเดียวกันกับที่ใชใน
การจัดทํางบการเงินประจําป 

ข33.       มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินภายใตระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง
กําหนดใหงบการเงินของกิจการท่ีรายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรงตองจัดทําโดยใชหนวยการ 
วัดคาปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และตองแสดงผลกําไรหรือผลขาดทุนจากรายการที่เปนตัวเงิน
สุทธิไวในกําไรสุทธิ นอกจากน้ัน กิจการตองนําขอมูลในงบการเงินของงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบมา
ปรับใหมโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน 

ข34. กิจการตองใชหลักการบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ในการแสดงขอมูลระหวางกาลท้ังหมดในรูป
ของหนวยการวัดคาจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล ดวยการรายงานผลกําไรหรือผลขาดทุนจากฐานะท่ีเปนตัวเงิน
สุทธิแสดงในกําไรสุทธิงวดระหวางกาล กิจการไมรับรูรายการผลกําไรหรือผลขาดทุนดังกลาวโดยใชจํานวนที่
เปนรายป และไมนําอัตราเงินเฟอรายปที่ประมาณข้ึนมาใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลในประเทศท่ีมี
อัตราเงินเฟออยางรุนแรง 
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การดอยคาของสินทรัพย 
ข35.  .มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนดใหกิจการตองรับรู 
  การดอยคาของสินทรัพยทันทีหากสินทรัพยน้ันมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดลงต่ํากวาราคาตามบัญชี 

 
ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีทดสอบ การรับรู และการกลับบัญชีรายการดอยคาของ 
 สินทรัพย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช ณ วันสิ้นงวดปบัญชี แตมิไดหมายความวากิจการตอง

คํานวณการดอยคาของสินทรัพยอยางละเอียดทุกวันสิ้นงวดระหวางกาลอยางไรก็ตาม กิจการตองสอบทาน 
 วามีเหตุบงชี้วาสินทรัพยของกิจการมีการดอยคาอยางเปนสาระสําคัญหรือไม นับตั้งแตวันสิ้นงวดปบัญชี 
 ลาสุด ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาวากิจการจําเปนตองคํานวณการดอยคาของสินทรัพยหรือไม 

ค. ตัวอยางการใชการประมาณการ 
 

ภาคผนวกน้ีทําขึ้นเพ่ือแสดงตัวอยางการนําหลักการบัญชีมาใชตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 41 ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับน้ี  เพื่อใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดดีย่ิงขึ้น 
ค1. สินคาคงเหลือ กิจการอาจไมจําเปนตองนับและตีราคาสินคาคงเหลืออยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลแต

ควรมีการนับและตีราคาสินคาคงเหลือท้ังหมดอยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวดปบัญชีในงวดระหวางกาลอาจ 
 เปนการเพียงพอที่กิจการจะใชการประมาณการจากกําไรขั้นตน 
ค2.  การจัดประเภทรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนของสินทรัพยและหน้ีสิน งบการเงินประจําปอาจตองการ

ความถูกตองในการจัดประเภทสินทรัพยและหน้ีสิน รวมถึงการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนของรายการ 
ดังกลาวมากกวางบการเงินระหวางกาล 

ค3.  ประมาณการหน้ีสิน การพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนประมาณการหน้ีสินที่บันทึก (เชน การตั้งประมาณ
การหน้ีสินจากการรับประกัน ประมาณการคาใช จายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรอืการประมาณการ 
คาใชจายในการบูรณะ) ในบางครั้งอาจยุงยาก สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย ในบางครั้งกิจการอาจใชผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกชวยในการคํานวณประมาณการดังกลาวสําหรับงบการเงินประจําป ในการจัดทํางบการเงินระหวาง
กาล กิจการอาจประมาณการโดยปรับปรุงตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจําปกอนแทนการใชผู 
เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือทําการคํานวณใหม 

ค4. เงินบํานาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช) กําหนด                   
ใหกิจการตองพิจารณามูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชนที่กําหนดไวและมูลคาราคาตลาดของ 
สินทรัพยโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละครั้ง และสนับสนุนใหกิจการใชนักคณิตศาสตร
ประกันภัยในการวัดมูลคาของภาระผูกพันเพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานระหวางกาลการวัดมูลคาท่ีนาเชื่อถือ
มักมาจากการคํานวณโดยใชขอมูลลาสุดขอการคํานวณมูลคาลาสุดดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัย 
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ค5.  ภาษีเงินได กิจการอาจคํานวณภาษีเงินไดและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชีโดยใชอัตรา
ภาษีสาํหรับหนวยภาษีแตละหนวยไปใชคํานวณภาษีเงินได ดังท่ีไดอธิบายไวในขอ 14 ของภาคผนวก ข  
วา แมวากิจการตองการประมาณการทีถู่กตองที่สุด แตอาจไมบรรลผุลในทุกกรณี  ดังน้ันการใชอัตราภาษีเงิน
ไดถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินไดหรือตางประเภทเงินไดก็อาจใชไดถาไดผลของการประมาณการท่ีมีเหตผุล
มากกวาการใชอัตราภาษีเงินไดแบบเฉพาะเจาะจง 

ค6. เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น การวัดมลูคาของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอาจเกี่ยวของกับความเห็นของนักกฎหมายหรือ
ผูใหคําแนะนําอ่ืน รายงานที่เปนทางการจากผูเชีย่วชาญอิสระในบางครั้งอาจใชเปน สิ่งที่พิจารณาเหตุการณที่ 
อาจ เกิดขึ้นได เ ชน  ความเห็นดังกลาวที่ เกี่ยวกับกฎหมาย   ขอเรียกรอง การประเมิน และเหตุการณที่อาจ
เกิดข้ึนไดอ่ืนๆ หรือความไมแนนอนอาจถกูนํามาใชหรือไมนํามาใช ณ วันท่ีในงวดระหวางกาล 

ค7. การตีราคาใหมและการใชมูลคายุติธรรม   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  เร่ืองที่ดิน  อาคาร
และอุปกรณ  (เม่ือมี การประกาศใช ) อนุญาตให กิจการเลือกปฏบิัติในการตีราคาใหม สําหรับสินทรัพย 

  ดังกล าวให เปนมูลคายุติธรรมได ทํานองเดียวกั บมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ซึ่งมีขอกําหนดใหกิจการตีราคามลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุนซึ่งการตีราคาใหมน้ันกิจการอาจใหผูเชี่ยวชาญตีราคาสินทรัพย เพ่ือประกอบการจัดทํางบการเงิน
ประจําปแตอาจไมจําเปนสําหรบัการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

ค8. การกระทบยอดรายการระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของ  การกระทบยอดรายการระหวางกันดังกลาวจําเปนตองทํา 
 อยางละเอียดในการจัดทํางบการเงินรวมประจําป แตความละเอียดในการกระทบยอดอาจลดนอยลงสําหรับการ

จัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
ค9. อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหวางกาลในกิจการท่ีมลีักษณะการดําเนินงานเฉพาะอาจมีความถกูตอง 
 นอยกวา ณ วันสิ้นงวดปบัญชี เน่ืองมาจากความยุงยาก ความคุมคา และเวลาท่ีตองใช  ตัวอยางเชน การคาํนวณ

การตั้งสํารองเพื่อประกันภัยสําหรับบริษัทประกนัภัย 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกลุ   นางสาวราตรี  ชุมภูศร ี

วัน เดอืน ปเกดิ  11 พฤศจกิายน 2527 

ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2550 สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(บริหารธรุกจิ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ปการศึกษา 2548 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ   
จังหวัดเชียงใหม  
ปการศึกษา 2546 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี) 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม   

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  อาจารยผูสอนวิชาบัญชี  โรงเรียนพณิชยการลานนา

เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 


