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เรือ่ง การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29  

เรือ่ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 

อา้งอิง 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12  เร่ือง ภาษีเงินได้ (ฉบับปรับปรุง 2555) 

„ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่มี 

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 

ความเป็นมา 

1. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดแนวทางในการปฏบัิติตามข้อก าหนดของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29  ส าหรับรอบระยะเวลาซ่ึงงกิจการได้ระบุ
1
แล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะ

เศรษฐกจิไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ท าให้กจิการต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่   29 

1
 การระบวุ่าระบบเศรษฐกจิมภีาวะเงินเฟ้อรนุแรงนั้นขึ้นอยู่กบัการใช้ดุลยพินิจของกจิการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 3 ของ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 

 

ประเด็น 

2. ประเดน็ค าถาม ซ่ึงกล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 (ก) ข้อก าหนดตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 8 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ที่ว่า “......แสดงด้วย

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน” ควรตีความเช่นใดหาก

กจิการปฎิบัติตามมาตรฐานน้ี 

 (ข) กิจการควรวัดมูลค่าของยอดยกมาของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่

แล้วอย่างไร 

 

ขอ้สรุป 

3. ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการระบุว่าสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของตนเป็นสกุลเงิน

ของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และโดยที่ในงวดก่อนไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเช่นน้ัน

มาก่อน กจิการจะต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 โดยถือเสมือนว่าระบบ

เศรษฐกิจน้ันมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาโดยตลอด ด้วยเหตุน้ี ในกรณีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงมี

การวัดค่าโดยวิธรีาคาทุน  กจิการจะต้องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของงบการเงินของงวด

บัญชีแรกสุด ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ เพ่ือให้สะท้อนผลกระทบของเงินเฟ้อนับต้ังแต่วันที่ได้



 

4 

 

สินทรัพย์มา และวันที่หน้ีสินเกิดขึ้นจนถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรายการที่ไม่

เป็นตัวเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดตามมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน ที่ไม่ใช่มูลค่า ณ วันที่

ได้มาหรือวันที่เกิดรายการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวเพ่ือให้สะท้อนถึงผลกระทบของ     

เงินเฟ้อนับจากวันที่มูลค่าตามบัญชีถูกก าหนดขึ้นจนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 

4. ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกและวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  อย่างไรกต็ามตัวเลขภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานจะมีการก าหนดมูลค่าได้ดังน้ี 

 4.1 กจิการจะต้องวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 

ภายหลังจากที่กิจการได้ท าการปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ณ 

วันที่ต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินของรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยการใช้หน่วยวัดค่า ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดน้ัน 

 4.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ถูกวัดมูลค่าใหม่ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.1 จะมีการปรับปรุงย้อนหลัง

เพ่ือรับรู้การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่า นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน จนถึง ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงานน้ัน 

กจิการจะน าวิธทีี่ระบุในข้อ 4.1 และ 4.2 มาใช้ในการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ

ยอดยกมาต้นงวดของงบแสดงฐานะการเงินทุกงวดที่น ามาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ 

ส าหรับรอบระยะเวลาการรายงานซ่ึงกจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 มาใช้ 

 

5. ภายหลังจากที่กจิการได้ท าการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังแล้ว ตัวเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซ่ึงแสดงใน

งบการเงินงวดถัดไป ซ่ึงรวมถึงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะมีการปรับย้อนหลังด้วยการน า

การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดค่าที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไปน้ันไปปรับกับงบการเงินที่

ปรับปรุงย้อนหลังของรอบระยะเวลาที่รายงานก่อนหน้าน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

6. กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฎิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินด้วย 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 7   

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างแนบท้ายต่อไปน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

1 ตัวอย่างน้ีเป็นการแสดงการปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อกิจการปรับปรุงงบการเงิน

ใหม่เพ่ือสะท้อนผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29  เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง เน่ืองจากตัวอย่างน้ีเป็นเพียงการแสดง

วิธีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  ส าหรับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เทา่นั้น ดังน้ันจึงไม่ได้แสดงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอ้เท็จจริง 

IE2 งบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 (ก่อนปรับปรุงใหม่) เป็นดังน้ี 

หมายเหต ุ งบแสดงฐานะการเงิน   

  25x4 25x3 

  ล้านบาท ล้านบาท 

 สินทรพัย ์   

1 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 300 400 

 สนิทรัพย์อื่น XXX XXX 

    

 รวมสนิทรัพย์ XXX XXX 

    

 หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ   

 รวมส่วนของเจ้าของ XXX XXX 

    

 หนี้ สิน   

2 หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 30 20 

 หนี้สนิอื่น XXX XXX 

    

 รวมหนี้สนิ XXX XXX 

    

 รวมหนี้สนิและส่วนของเจ้าของ XXX XXX 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

1 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ ์   

 กิจการซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์ตามอายุการใช้งาน 5 ปี 

2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

 หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 จ านวน 30 ล้านบาท ค านวณจากผล

แตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยีภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีจ านวน 300 

ล้านบาทกบัฐานภาษีจ านวน 200 ล้านบาท โดยอตัราภาษีเงินได้เท่ากบัร้อยละ 30 หนี้ สนิภาษีเงินได้รอ

การตดับญัชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 จ านวน 20 ล้านบาท ค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสยี

ภาษีระหว่างยอดคงเหลือตามบญัชีจ านวน 400 ล้านบาทกบัฐานภาษีจ านวน 333 ล้านบาท 

    

   ในตวัอย่างนี้  จ านวนเงินแสดงเป็นล้านบาท 

 

3 สมมติว่ากิจการสามารถระบุได้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงขึ้ นในเดือนเมษายน 25x4 

ดังน้ันจึงได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 มาถือปฏบัิติตั้งแต่ต้นปี 25x4 กิจการปรับปรุง

งบการเงินใหม่โดยใช้ดัชนีราคาทั่วไป และตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า (conversion factor) 

ดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ ์

 

ดัชนีราคา

ทั่วไป 

ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 

ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 25x4 

ธนัวาคม 25x2
2
 95 2.347 

ธนัวาคม 25x3 135 1.652 

ธนัวาคม 25x4 223 1.000 

 

2 ตวัอย่าง เช่น ตวัคณูเพือ่การแปลงค่า (conversion factor) ส าหรบัธนัวาคม 25x2 คือ 2.349 = 223/95 
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การปรบัปรุงงบการเงินใหม่ 

4 การปรับปรุงงบการเงินปี 25x4 ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

 ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกปรับปรุงใหม่ โดยน าอตัราการ

เปล่ียนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปไปปรับ นับจากวันที่ได้สินทรัพย์มาจนถึงวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทกึบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

 ตัวเลขที่น ามาเปรียบเทียบของงวดก่อนส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกแสดงในหน่วย 

วัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ตัวเลขภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบถูกค านวณตามข้อก าหนดของ ย่อหน้าที่ 4 

ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
 

5 ดังน้ัน กจิการจึงต้องปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 ใหม่ให้เป็นดังน้ี 
 

หมายเหต ุ งบแสดงฐานะการเงิน (ปรบัปรุงใหม่) 25x4  25x3  

  ล้านบาท ล้านบาท 

 สินทรพัย ์   

1 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 704 939 

 สนิทรัพย์อื่น XXX XXX 

    

 รวมสนิทรัพย์ XXX XXX 

    

  หนี้ สินและส่วนของผูถ้อืหุน้   

 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น XXX XXX 

    

 หนี้สนิ   

2 หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 151 117 

 หนี้สนิอื่น XXX XXX 

    

 รวมหนี้สนิ XXX XXX 

    

 รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น XXX XXX 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ ์   

 กจิการซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดมาในเดือนธนัวาคม 25x2 และคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้

งานภายในระยะเวลา 5 ปี กจิการได้ปรับปรงุต้นทุนของที่ดนิ อาคาร และอปุกรณเ์พ่ือรับรู้การเปล่ียนแปลงใน

ระดบัราคาทั่วไปนับจากวันซื้อ โดยใช้ตวัคูณเพ่ือการแปลงค่า (conversion factor) เท่ากบั 2.347 (223/95) 

 

  ราคาทุนเดมิ  

(ล้านบาท) 

ปรับปรงุใหม่  

(ล้านบาท) 

 ราคาทุนของที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 500 1,174 

 ค่าเสื่อมราคาปี 25x3 (100) (235) 

 ยอดคงเหลือตามบญัชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 400 939 

 ค่าเสื่อมราคาปี 25x4 (100) (235) 

 ราคาตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 25x4 300 704 

    

2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

 ยอดหนี้ สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 จ านวน 30 ล้านบาท ค านวณขึ้นจากผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทางบัญชีจ านวน 300 ล้านบาท และ

ฐานภาษีจ านวน 200 ล้านบาท  

ยอดหนี้ สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 จ านวน 20 ล้านบาท ค านวณขึ้นจากผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างยอดคงเหลือทางบัญชีจ านวน 400 ล้านบาท และ

ฐานภาษีจ านวน 333 ล้านบาท อตัราภาษีคอืร้อยละ 30 

ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการค านวณรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งแสดงในงบ

การเงินที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามหลักการทั่วไปตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  อย่างไรกด็ ี

เนื่องจากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นผลต่างระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีของสนิทรัพย์และหนี้ สนิ

และฐานภาษีที่เกี่ยวข้อง กจิการจึงไม่สามารถปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบ

โดยการน าดัชนีราคาทั่วไปไปปรับโดยตรง  ดังนั้นในรอบระยะเวลาที่รายงานซึ่งกิจการจะต้องปรับปรุงงบ

การเงินใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29  กจิการควรปฏบิตัดิงันี้  

(ก) ค านวณรายการภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่น ามาเปรียบเทยีบใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่  

12 หลังจากที่กจิการได้ท าการปรับปรุงยอดคงเหลือของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินใหม่ ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงินต้นงวดของรอบระยะเวลาที่รายงานโดยใช้หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบนั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินต้นงวดนั้น และ 

(ข) ปรับปรุงรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ค านวณใหม่ เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในหน่วยวัดค่า 

ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินต้นงวดของงวดปัจจุบนัจนถงึวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงถงึวิธกีารค านวณ หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่ปรับปรงุใหม่ดงันี้  

   ล้านบาท 

 ณ วันสดุท้ายของรอบระยะเวลาที่รายงาน   

 ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ตาม   หมาย

เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1) 

 704 

 ฐานภาษี  (200) 

 ผลแตกต่างชั่วคราว  504 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x4 (ที่อตัราภาษีร้อยละ 30)  151 

    

 ตวัเลขเปรียบเทยีบของภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :   

 ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เท่ากับ 

400x1.421 (ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 1.421=135/95), หรือ 939/1.652 (ตัว

คูณเพ่ือการแปลง 1.652 = 223/135)) 

 568 

 ฐานภาษี  (333) 

 ผลแตกต่างชั่วคราว  235 

     

 หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x3 ณ ระดบัราคาทั่วไป  ณ 

วันสิ้นงวด 25x3 (อตัราภาษีร้อยละ 30) 

 71 

    

 หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปรับปรุงใหม่ ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x4   

ณ ระดับราคาทั่วไปในวันสิ้ นงวด 25x4 (ตัวคูณเพ่ือการแปลงค่า 1.652 = 

223/135) 

 117 

 

 

6 ตามตัวอย่างน้ี ยอดคงเหลือของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ปรับปรุงใหม่แสดงมูลค่าเพ่ิมขึ้ น

จากจ านวน 34 ล้านบาท เป็น 151 ล้านบาทต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

25x4 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวซ่ึงแสดงรวมอยู่ในผลการด าเนินงานของปี 25x4 เป็นผลมาจาก 

(ก) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ และ 

(ข) ผลขาดทุนจากการสญูเสยีอ านาจซ้ือของฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
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ผลกระทบทั้งสองส่วนข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 ล้านบาท 

ผลกระทบต่อหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการลดลงของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้อง

เสยีภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (-235 + 133) ×  30% 

31 

ผลขาดทุนของฐานภาษีจากภาวะเงินเฟ้อในปี 25x4 (333 ×  1.652 ‟ 333) ×  30% (65) 

การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุธิ (34) 

จ านวนที่น าไปเดบิตในก าไรขาดทุนปี 25x4 34 

 

ผลขาดทุนของฐานภาษีน้ีเป็นผลขาดทุนที่เป็นตัวเงิน ย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29 

ได้อธบิายไว้ดังน้ี 

ก าไรหรือขาดทุนจากยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินได้น าไปรวมในก าไรสุทธิ รายการปรับปรุง

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงราคาตามย่อหน้า 13 ถูกน าไปหักกลบกับก าไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดจากยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น รายได้ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียจ่าย และผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืม

เป็นรายการที่เกี่ยวเน่ืองกับยอดสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงินทั้งสิ้ น ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยรายการ

ข้างต้นแยกต่างหากแล้วกต็าม อาจจะเป็นประโยชน์กว่าหากกิจการแสดงรายการดังกล่าวพร้อมกับก าไร

หรือขาดทุนจากยอดสทุธขิองรายการที่เป็นตัวเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 


