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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  งบการเงินระหว่างกาล 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ   

ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 34 : Interim Financial Reporting (Bound volume 

2012 Consolidated without early application))  
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บทนาํ  

บทนาํ 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ได้ครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

และให้ถอืปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

บทนาํ 2. งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อ            

อย่างใดอย่างหน่ึง สาํหรับงวดบัญชีที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี  

บทนาํ 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากจิการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล 

ควรเผยแพร่บ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังวันสิ้นสุด       

งวดระหว่างกาล การกาํหนดในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นการตัดสนิใจของรัฐบาล หน่วยงานกาํกบั

ดูแลด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกาํกับดูแลด้านบัญชีอื่น มาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีใช้สาํหรับบริษัทที่ถูกกาํหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

บทนาํ 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

4.1 กาํหนดเน้ือหาขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงรวมถงึการเปิดเผยข้อมูล และ 

4.2 ระบุวิธรัีบรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ต้องใช้ในงบการเงินระหว่างกาล  

บทนาํ 5. ข้อมูลขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็แบบย่อ งบกระแสเงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

แบบย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กาํหนด หากกจิการแสดงส่วนประกอบของ

กาํไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกาํไรขาดทุนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน กจิการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาล

อย่างย่อจากงบเฉพาะกาํไรขาดทุนด้วย 

บทนาํ 6. ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ที่อ่านงบการเงินระหว่างกาลของกิจการได้อ่านรายงานประจาํปี 

ของปีล่าสุด ดังน้ันข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีดังกล่าวแทบจะไม่มี 

การกล่าวซํา้หรือได้ปรับปรุงให้ทนัต่อเหตุการณ์ในงบการเงินระหว่างกาล แต่ข้อมูลในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในเบ้ืองต้นจะอธิบายถึงเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงที่

มีนัยสาํคัญ ซ่ึงมีผลต่อความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินและผลดาํเนินงานของ

กจิการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปีล่าสดุ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 51 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด  
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บทนาํ 7. กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนัสาํหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี  

เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจาํปีล่าสุดน้ันจะใช้ใน 

งบการเงินประจาํปีถัดไป ความถี่ในการรายงานของกจิการไม่ว่าจะเป็นปีละคร้ัง ทุกงวดคร่ึงปี 

หรือทุกไตรมาส ไม่ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการดาํเนินงานประจาํปี การวัดมูลค่าเพ่ือ

จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทาํตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

บทนาํ 8. ภาคผนวก ข ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางการนาํหลักเบื้ องต้นของการรับรู้

รายการและการวัดมูลค่า ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาล สาํหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย มาปฏบิัติ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับงวดระหว่างกาลคาํนวณด้วยอตัราภาษีเงินได้

ที่แท้จริงเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกบัการประเมินภาษีเงินได้ประจาํปี 

บทนาํ 9. ในการตัดสนิใจถึงเร่ืองรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิดเผยข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์

การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสาํคัญของเร่ืองดังกล่าว

โดยสมัพันธก์บัข้อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลน้ัน มิใช่ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการ

สาํหรับปี  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบการเงินระหว่างกาล 

วตัถุประสงค ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดเน้ือหาขั้นตํ่าที่ต้องแสดงและเปิดเผยในงบ

การเงินระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้ และวัดมูลค่ารายการที่นาํเสนอในงบการเงิน

แบบสมบูรณ์หรือแบบย่อสาํหรับงวดระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือได้และทันต่อ

เวลาจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหน้ี และผู้ใช้งบการเงินอื่นเข้าใจถึงความสามารถของกิจการในการ

ก่อให้เกดิกาํไรและกระแสเงินสด รวมถงึเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกจิการ  

ขอบเขต   

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้กาํหนดว่ากิจการใดต้องเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลและมิได้

กาํหนดว่า กิจการต้องเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือต้องเผยแพร่ให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรกต็าม รัฐบาล หน่วยงานกาํกบัดูแล

ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกาํกบัดูแลด้านบัญชีอื่น มักจะกาํหนดให้กจิการ

ที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่หรือเลือกที่จะเผยแพร่งบการเงิน

ระหว่างกาลตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้

กจิการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลที่เป็นไปตามหลักการ

รับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูล ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และ

สนับสนุนให้กจิการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏบิัติดังน้ี 

1.1  จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสดุงวดคร่ึงปีแรกของรอบบัญชี และ 

1.2  จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลน้ัน 

2. ในการพิจารณาว่างบการเงินประจาํปีหรือระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่        

ผู้ใช้งบการเงินต้องพิจารณางบการเงินระหว่างกาลแยกจากงบการเงินประจําปี กิจการที่อาจ

นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรืออาจไม่ได้นาํเสนอ

งบการเงินระหว่างกาลในบางปีบัญชี ยังคงต้องจัดทาํงบการเงินประจาํปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

3.    หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

งบการเงินระหว่างกาลน้ันต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และ    

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19  
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คํานยิาม   

4.  คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

งวดระหว่างกาล หมายถงึ รอบระยะเวลารายงานทางการเงินทีส่ ั้นกว่างวดเต็มปีบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาล หมายถงึ    งบการเงินสําหรบังวดระหว่างกาลที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ ์

(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

การนําเสนองบการเงิน หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ )) สําหรบังวดระหว่างกาล 

ขอ้มูลในงบการเงินระหว่างกาล   

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์

ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกข้อดังต่อไปน้ี  

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

5.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรับงวด 

5.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด 

5.4 งบกระแสเงินสดสาํหรับงวด 

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและข้อมูล         

ที่เป็นคาํอธบิายอื่น  

5.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ เม่ือกิจการปรับ

ย้อนหลังงบการเงินในงวดก่อนให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่ หรือปรับปรุงรายการ 

หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน 

6. กิจการอาจกาํหนดหรือเลือกที่จะให้ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลน้อยกว่างบการเงินประจาํปี 

โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลที่ทันต่อเวลากับต้นทุนที่ต้องเสียไปในการ

จัดทาํข้อมูลน้ัน และเพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลซํา้ซ้อน  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดข้อมูล

ขั้นตํ่าที่ต้องแสดงและเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํหนด  วัตถุประสงค์ของงบการเงินระหว่างกาลคือ การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

จากงบการเงินประจาํปีที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ดังน้ัน งบการเงินระหว่างกาล 

จึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่นาํเสนอ

ซํา้ซ้อนกบัข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

7. กจิการสามารถนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลที่สมบูรณ์ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2555)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน หรือนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล แบบย่อ 

และเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํหนด ในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการ

สามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกินกว่ารายการขั้นตํ่าที่ระบุไว้หรือสามารถเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดไว้ แม้ว่ากิจการจะ
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นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการยังคงต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีในเร่ืองเกี่ยวกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่า และต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํหนดตามที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16) และตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ส่วนประกอบขั้นตํา่ของงบการเงินระหว่างกาล  

8.  งบการเงินระหว่างกาลตอ้งมีส่วนประกอบขั้นตํา่ดงัต่อไปนี้   

8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ 

8.2 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบย่อ อาจแสดงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ต่อไปนี้  

8.2.1 งบกําไรขาดทุนเพยีงงบเดียวแบบย่อ 

8.2.2 งบเฉพาะกําไรขาดทุนแบบย่อและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบย่อ 

8.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของแบบย่อ 

8.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ  

8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ําหนด 

8ก. หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุใน 

ย่อหนา้ที่ 81 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

กิจการตอ้งแสดงขอ้มูลระหว่างกาลอย่างย่อแยกออกจากงบเฉพาะกําไรขาดทุน 

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล  

9. หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ ์กิจการตอ้งกําหนดเนื้ อหาและรูปแบบ

ของงบการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน เกีย่วกบัการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ ์

10. หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหวัขอ้เรื่องและยอดรวม

ย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจําปีล่าสุดและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่สําคญั 

ตามที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กําหนด กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัหรือเปิดเผย

ขอ้มูลเพิม่เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมนั้นทําใหง้บการเงินระหว่าง

กาลแบบย่อบดิเบอืนไปจากความเป็นจริง 

11. กิจการตอ้งแสดงกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดในงบกําไรขาดทุนสําหรบังวด 

ระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณห์รือแบบย่อ เมื่อกิจการอยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง กําไรต่อหุน้ 

11ก.   หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุใน 

ย่อหนา้ที่ 81 ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

กิจการตอ้งแสดงกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลด ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน 
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12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ได้ให้แนวทางในการกาํหนด

โครงสร้างของงบการเงิน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ        

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

13. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

14. กจิการต้องจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับงวดระหว่างกาลหากกจิการนาํเสนองบการเงินรวมสาํหรับ

งวดปีบัญชีล่าสดุที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่จะไม่สอดคล้องหรือไม่

สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมสาํหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา หากงบการเงิน

ประจาํปีของกิจการได้รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามแสดงและมิได้กาํหนดให้แสดงงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กจิการของบริษัทใหญ่รวมไว้ในงบการเงินระหว่างกาล 

เหตุการณแ์ละรายการทางบญัชีทีมี่นยัสําคญั   

15. กจิการต้องเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีนัยสาํคัญ

ซ่ึงเป็นประโยชน์ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของกจิการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาํปีล่าสดุจนถงึวันสิ้นงวดระหว่างกาล 

15ก. ผู้ใช้งบการเงินระหว่างกาลของกจิการต้องสามารถเข้าถึงรายงานประจาํปีล่าสดุของกจิการ ดังน้ัน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไม่จาํเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงไม่สาํคัญหาก

ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวมไว้แล้วในรายงานประจาํปีล่าสดุ 

15ข. กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีหากข้อมูลดังกล่าวมีความสาํคัญต่อความเข้าใจงบการเงิน

ระหว่างกาล 

15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสทุธิที่

คาดว่าจะได้รับ 

15ข.2 การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสนิทรัพย์อื่น 

15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหน้ีสนิที่เกดิจากต้นทุนของการปรับโครงสร้าง 

15ข.4 การได้มาและการจาํหน่ายไปซ่ึงที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

15ข.6 การชาํระค่าเสยีหายที่เกดิจากการฟ้องร้อง 

15ข.7 การแก้ไขข้อผดิพลาดที่สาํคัญสาํหรับข้อมูลที่เคยนาํเสนอในงวดก่อน 

15ข.8 การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกจิหรือธุรกจิที่ส่งผลต่อมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่าย 

15ข.9 การผิดนัดชําระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้ น ณ 

วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

15ข.10 รายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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15ข.11 การโอนระหว่างลาํดบัของมูลค่ายุตธิรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

15ข.12 การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนใน

วัตถุประสงค์ หรือเปล่ียนการใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

15ข.13  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น หรือสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 

15ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับจะให้ข้อมูลเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายการ

ตามย่อหน้าที่ 15ข. เม่ือรายการและเหตุการณ์เหล่าน้ันมีความสาํคัญต่อความเข้าใจได้ของการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจาํปีล่าสุด ทาํให้

กิจการต้องให้คําอธิบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบันในงบการเงินระหว่างกาล 

เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนับจากรายงานประจาํปีล่าสดุ  

 

16–18 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

การเปิดเผยเร่ืองอ่ืนๆ  

16ก. นอกเหนือจากการเปิดเผยเหตุการณ์และรายการทางบญัชีที่มีนยัสําคัญตามย่อหนา้ที ่     

15-15ค กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หาก

ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดเ้ปิดเผยไวที้่อ่ืนในงบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งแสดง

รายการตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

16ก.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงินประจําปี หรือขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดเ้ปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีหรือวิธีการคํานวณ โดยเปิดเผยถึงลกัษณะและผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงนั้น 
16ก.2 การอธิบายความเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลกัษณะเป็น     

วฏัจกัรหรือฤดูกาล 

16ก.3 ลกัษณะและจํานวนเงินของรายการทีมี่ผลกระทบต่อสินทรพัย ์หนี้ สิน ส่วนของเจา้ของ  

กําไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นรายการไม่ปกติเนื่องจากลกัษณะ ขนาด หรือ 

การเกิดข้ึนของรายการนั้น 

16ก.4 ลกัษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินที่เคย

รายงานไวใ้นงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปีบญัชีเดียวกนั หรือการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการของจํานวนเงินทีเ่คยรายงานในงวดปีบญัชีล่าสุด 
16ก.5 การซ้ือคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน 

16ก.6 จํานวนเงินปันผลจ่าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้สามญั

และหุน้ประเภทอ่ืน 

16ก.7 ข้อมูลตามส่วนงาน มีดังต่อไปนี้  (การเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานต้องรวมใน        

งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่กิจการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 
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(ปรบัปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน กําหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลตาม

ส่วนงานในงบการเงินประจําปี) 

16ก.7.1 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก หากเรื่องนี้ ไดร้วมไวใ้นการวดักําไรหรือขาดทุน

ตามส่วนงานที่ไดร้ับการสอบทาน โดยผูมี้อํานาจตัดสินใจสูงสุดดา้น             

การปฏิบติัการหรือเจ้าหนา้ที่อ่ืนที่โดยปกตินําเสนอขอ้มูลดังกล่าวต่อ              

ผูมี้อํานาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ 

16ก.7.2 รายไดร้ะหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ไดร้วมอยู่ในการวดักําไรหรือขาดทุน

ตามส่วนงานที่ไดร้บัการสอบทานโดยหวัหนา้เจ้าหนา้ที่บริหารผูมี้อํานาจ 

ตดัสินใจ หรือตามปกติไดน้ําเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อหัวหนา้เจ้าหนา้ที่

บริหารผูมี้อํานาจในการตดัสินใจ 

16ก.7.3 ตวัวดักําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.4 สินทรพัยร์วมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมูลค่าที่เปิดเผย

ในงบการเงินงวดปีบญัชีล่าสุด 

16ก.7.5 คําอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินปีล่าสุดในการแบ่งแยกส่วนงาน

หรือ การวดัมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและกําไรหรือ

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (รายไดภ้าษีเงินได)้ และการดําเนินงาน            

ที่ยกเลิก อย่างไรก็ตาม หากกิจการปันส่วนรายการต่อไปนี้  เช่น ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้(รายไดภ้าษีเงินได)้ ใหแ้ก่หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ

กระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและกําไรหรือ

ขาดทุนหลงัหกัรายการดงักล่าว รายการกระทบยอดที่มีสาระสําคญัตอ้ง

ระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น 

16ก.8 เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ไดแ้สดงในงบการเงินระหว่าง

กาลของงวดทีน่าํเสนอ 

16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาล    

ซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกิจ การไดห้รือเสียอํานาจควบคุมในบริษทัย่อย และเงินลงทุน

ระยะยาว การปรบัโครงสรา้ง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ 

ใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

(ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การรวมธุรกิจ  

 

 การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

19. หากงบการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เท็จจริงดงักล่าว งบการเงินระหว่างกาลตอ้งไม่รายงานว่าจัดทําตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหากไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งวดที่ตอ้งนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล 

20. รายงานระหว่างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อสําหรับ                     

งวดต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาลปัจจุบนั และงบแสดงฐานะการเงิน

เปรียบเทียบ ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีล่าสุดทีผ่่านมา 

20.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวดระหว่างกาลปัจจุบนัและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนัจนถึงวนัส้ินงวดระหว่างกาลและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ เพือ่การเปรียบเทียบสําหรบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การนาํเสนอ

งบการเงิน รายงานระหว่างกาลอาจจะนาํเสนอแต่ละงวดเป็นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เพียงงบเดียวหรือแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน) โดย

ส่วนที่สองจะเริ่มตน้ดว้ยกําไรหรือขาดทุนรวมถึงแสดงส่วนประกอบของกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 
20.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนั

จนถึงวนัส้ินงวดระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดงักล่าวเพือ่เปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

20.4 งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้ งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงวันส้ินงวด             

ระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

21. สาํหรับกจิการที่ธุรกจิมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างเหน็ได้ชัด ข้อมูลทางการเงินสาํหรับงวดสบิสองเดือน

สิ้นสดุของงวดระหว่างกาล และข้อมูลเปรียบเทยีบสาํหรับช่วงเวลาเดียวกนัของสบิสองเดือนก่อน

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน กิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างเหน็ได้ชัด

ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 

22. ภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างของรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องนําเสนอสาํหรับกิจการที่นําเสนอ       

งบการเงินทุกงวดคร่ึงปี และทุกไตรมาส 

 ความมีสาระสาํคญั   

23. ในการพจิารณาว่าขอ้มูลแต่ละรายการนั้น ควรรบัรู ้วดัมูลค่า จัดประเภท และเปิดเผยอย่างไร

ในงบการเงินระหว่างกาล กิจการตอ้งประเมินความมีสาระสําคญัของรายการโดยสมัพนัธก์บั

ขอ้มูลที่รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล ในการประเมินความมีสาระสําคญั กิจการตอ้ง

ตระหนกัว่าในงบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจตอ้งใชก้ารประมาณการในการวดัมูลค่า 

มากกว่าทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าในงบการเงินประจําปี  
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24. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด                             

ระบุว่าข้อมูลจะถือว่ามีสาระสาํคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน กาํหนดให้กจิการเปิดเผยรายการที่มีสาระสาํคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น 

ตัวอย่างเช่น การดาํเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบาย    

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กาํหนดให้เปิดเผยเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี             

ทั้งสองฉบับไม่ได้ระบุจาํนวนเพ่ือใช้ในการตัดสนิความมีสาระสาํคัญของข้อมูล 

25. แม้ว่ากิจการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสาํคัญเพ่ือจัดทาํรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการใช้ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา

รับรู้ และเปิดเผยข้อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลน้ัน ดังน้ัน กิจการจะรับรู้ และเปิดเผย

ข้อมูลของรายการ เช่น รายการที่ไม่ปกติ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการ และข้อผิดพลาดที่สาํคัญ ตามเกณฑข์องความมีสาระสาํคัญเม่ือเทยีบกบัข้อมูลที่แสดง

อยู่ในงวดระหว่างกาล เพ่ือหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดที่อาจเป็นผลจากการไม่เปิดเผยข้อมูล กจิการ

ต้องตระหนักอยู่เสมอว่างบการเงินระหว่างกาลต้องให้ข้อมูลทุกอย่างที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าใจถงึฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกจิการในงวดระหว่างกาลน้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจําปี  

26.  หากการประมาณการจํานวนเงินที่ไดร้ายงานไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนยัสําคญัในงวดระหว่างกาลงวดสุดทา้ยของรอบปีบญัชี โดยที่

กิจการจะไม่ไดน้ําเสนองบการเงินระหว่างกาลงวดสุดทา้ยนี้ แยกต่างหาก กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบ   

งบการเงินของงบการเงินประจําปีสําหรบัรอบปีบญัชีนั้น 

27. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี และข้อผิดพลาด กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะ และจาํนวนเงิน 

(ถ้าปฏบิัติได้) ของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญใน   

งวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกนัในงบการเงินระหว่างกาลตามที่กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายที่ต้อง

เปิดเผย ได้แก่ การปรับลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ การปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ได้เคย

รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปีบัญชีเดียวกนั การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)     

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ 
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เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้อมูลทางการเงิน

เพ่ิมเติมที่เปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้ในงบการเงินประจาํปี 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจําปี 

28. กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรบังบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี 

เวน้แต่นโยบายการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลงัวนัที่ในงบการเงินประจําปีล่าสุดนั้นจะใชใ้น

งบการเงินประจําปีถดัไป อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ

นําเสนองบการเงินเป็น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ

วดัผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การวดัมูลค่าเพื่อจัดทํา     

งบการเงินระหว่างกาลตอ้งจดัทําตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

29. ข้อกําหนดที่ ว่ากิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหว่างกาลและ                 

งบการเงินประจาํปีอาจทาํให้ดูเหมือนว่าการวัดมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็นอสิระจากรอบระยะเวลา

รายงานอื่นๆ แต่ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนําเสนองบการเงินระหว่างกาล           

ต้องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดาํเนินงานประจาํปีช้ีให้เหน็ว่างวดระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึง

ของงวดปีบัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันทาํให้กิจการ          

ต้องคาํนึงถงึการเปล่ียนแปลงประมาณการของจาํนวนที่ได้รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนๆ ใน  

รอบปีบัญชีปัจจุบัน อย่างไรกต็าม หลักเกณฑ์ในการรับรู้ รายการสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่ายสาํหรับงวดระหว่างกาลยังคงต้องเป็นหลักเกณฑเ์ดียวกนักบัที่ใช้ในงบการเงินประจาํปี 

30. ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปน้ี 

30.1   หลักเกณฑ์ในการรับรู้ และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ       

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                  

ในงวดระหว่างกาลเป็นหลักเกณฑเ์ดียวกนักบัที่กจิการใช้ในจัดทาํงบการเงินประจาํปีไม่ว่า

กจิการจะจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากกจิการรับรู้และวัดมูลค่า

รายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหน่ึงและเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่าง

กาลต่อมาในรอบปีบัญชีเดียวกัน กิจการต้องทาํการเปล่ียนแปลงประมาณการน้ันใน           

งวดระหว่างกาลที่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเพ่ิมหรือกลับบัญชีรายการขาดทุน           

ที่ได้บันทกึไปแล้ว 

30.2   รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ตามคาํนิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้องไม่บันทึกเป็น

รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้องรอข้อมูล

เพ่ิมเติมในอนาคตก่อนที่จะกาํหนดได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวจะเป็นสินทรัพย์ตามคํานิยาม

หรือไม่ หรือด้วยเหตุผลที่ว่าจาํนวนกาํไรสทุธขิองงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปีบัญชี

เดียวกนัจะได้ไม่แตกต่างกนัเกนิไป 

30.3   กจิการต้องรับรู้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้วยประมาณการ

ที่ดีที่สุดโดยอัตราที่ใช้ในการคาํนวณต้องเป็นอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักทั้งปีที่
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คาดว่าจะเกดิขึ้นของรอบปีบัญชีน้ัน กจิการอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวด

ระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบัญชีเดียวกันหากการประมาณการของอัตราภาษีเงินได้

ประจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

31. แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ระบุว่าการรับรู้ รายการ คือ กระบวนการรวมรายการเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหากรายการน้ันเป็นไปตามคาํ

นิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการ คาํนิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของการรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงินประจาํปี

หรืองบการเงินระหว่างกาล  

32. กิจการต้องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวด

ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปีบัญชี รายจ่ายซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ตาม            

คาํนิยาม ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีต้องไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ในทาํนอง

เดียวกนัหน้ีสนิ ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้องเป็นภาระผูกพันที่กจิการมีอยู่ ณ วันน้ัน 

ซ่ึงเป็นหลักการที่ถอืปฏบิัติเช่นเดียวกบัการรับรู้หน้ีสนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาํปี 

33. ลักษณะสาํคัญของการเกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและกระแสออกของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ได้เกดิขึ้นแล้ว ดังน้ันกจิการจะสามารถรับรู้ รายการเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย

กต่็อเม่ือกระแสเข้าหรือกระแสออกดังกล่าวเกดิขึ้นแล้ว ในทางกลับกนักจิการต้องไม่รับรู้ รายการ

เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายหากกระแสเข้าหรือกระแสออกน้ันยังไม่เกิดขึ้ น แม่บทการบัญชีระบุว่า

กิจการควรรับรู้ ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจาก           

มีการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน และเม่ือกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์   

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม แม่บทการบัญชีไม่อนุญาตให้กจิการรับรู้

รายการเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหากรายการน้ันไม่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามคาํนิยาม 

34. ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด ที่รายงาน 

ในงบการเงิน กิจการที่นาํเสนอเฉพาะงบการเงินประจาํปีสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยู่

ตลอดงวดปีบัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นการที่กจิการนาํเกณฑย์อดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน

มาใช้น่ันเอง 

35. กจิการที่นาํเสนองบการเงินรายคร่ึงปีสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปีหรือหลังจากน้ันเลก็น้อย

เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินสาํหรับงวดคร่ึงปีแรก และใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวันสิ้นงวดปีบัญชี

หรือหลังจากน้ันเลก็น้อยเพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินสาํหรับงวดสบิสองเดือน การวัดมูลค่าสาํหรับ

สบิสองเดือนต้องรวมถงึการเปล่ียนแปลงประมาณการที่อาจเป็นไปได้ของจาํนวนเงินที่เคยประมาณ

ไว้สาํหรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 กาํหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจาํนวนของการ

เปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยสาํคัญ 
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36. กิจการที่นาํเสนองบการเงินบ่อยคร้ังกว่ารายคร่ึงปีต้องวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายสาํหรับ 

งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

ขณะที่จัดทาํงบการเงินแต่ละงวดน้ัน จาํนวนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล

ปัจจุบันต้องรวมการเปล่ียนแปลงประมาณการของจาํนวนที่แสดงไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน

ของปีบัญชีเดียวกันโดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลงวดก่อน อย่างไรก็ตาม                

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 กาํหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจาํนวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยสาํคัญ 

รายไดท่ี้ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดท่ี้ไดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดท่ี้ไดร้บัเป็นครั้งคราว 

37. รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่รบัเป็นวฏัจักร หรือรายไดที้่ไดร้บัเป็นครั้งคราวตอ้งไม่

คาดการณห์รือรอการรบัรู ้ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาล หากการคาดการณห์รือการรอรบัรู ้

ดงักล่าวไม่เหมาะสม ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีนั้นของกิจการ 

38. ตัวอย่างของรายได้ที่ยังไม่เกดิ ซ่ึงกจิการไม่สามารถบันทกึเป็นรายได้ไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รายได้จาก

เงินปันผล รายได้ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีบางกิจการอาจได้รับรายได้ใน     

งวดระหว่างกาลบางงวดสงูกว่างวดอื่นๆ ในรอบปีบัญชีเดียวกนัเป็นประจาํ เช่น รายได้จากการขาย

สนิค้าตามฤดูกาล กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจาํนวนเมื่อเกดิขึ้น  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สมํา่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 
39. ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สมํา่เสมอในระหว่างปีบญัชีของกิจการ ตอ้งคาดการณห์รือรอการรบัรู ้

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัทํารายงานในงวดระหว่างกาล  ก็ต่อเมือ่เป็นการเหมาะสมที่กิจการจะ 

คาดการณห์รือรอการรบัรูต้น้ทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี  

การนาํหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 
40. ภาคผนวก ข แสดงตัวอย่างการนําหลักการเกี่ยวกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ถงึ 39 มาปฏบิัติ 

 การใชก้ารประมาณการ   

41. กิจการตอ้งใชวิ้ธีวดัมูลค่าที่ทําใหม้ัน่ใจว่า ขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ

เช่ือถอืได ้รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคญัอย่างเหมาะสม เพือ่ใหผู้ใ้ช้

งบการเงินเขา้ใจฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจตอ้งอาศยัการ

ประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวดัมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงินประจําปีและ     

งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงตามปกติกิจการจําเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการในการจัดทํา              

งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่อ้งใชใ้นการจดัทํางบการเงินประจําปี 

42. ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่างของการใช้การประมาณการในการวัดมูลค่ารายการในงบการเงิน

ระหว่างกาล 
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การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน  

43. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี นอกเหนือจากการถือปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงที่กําหนด 

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

43.1 ปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและงบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนที่นาํมาเปรียบเทียบ ซ่ึงจะปรบัยอ้นหลงัในงบการเงิน

ประจําปีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง นโยบายการบญัชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด หรือ 

43.2 ปรบัปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและงบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนทีน่าํมาเปรียบเทียบตามนโยบายการบญัชีใหม่โดยวิธี

เปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดที่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั หากไม่สามารถ

ระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วนัตน้ปีบญัชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีที่มี

ผลกระทบต่อปีบญัชีก่อน ๆ ไดใ้นทางปฏิบติั 

44. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน

สาํหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกนัตลอดปีบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีต้องสะท้อนให้เหน็ด้วยวิธีปรับย้อนหลังโดยกิจการต้องปรับข้อมูลทางการเงิน

ของงวดก่อนที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรกต็าม หากกิจการ       

ไม่สามารถกาํหนดจาํนวนสะสมที่ต้องใช้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดก่อนได้ในทางปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว กาํหนดให้กิจการสามารถใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับจากวัน

แรกสดุที่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ ส่วนผลกระทบตามย่อหน้าที่ 43 กาํหนดให้กจิการที่เปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีในปีบัญชีปัจจุบันใช้วิธีปรับย้อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏบิัติได้ให้ใช้วิธีเปล่ียน

ทนัทเีป็นต้นไป แต่ต้องถอืปฏบิัติตั้งแต่ต้นปีบัญชี 

45. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันในรอบปีบัญชี

เดียวกัน เน่ืองจากจะทาํให้การปันส่วนรายการระหว่างงวดทาํได้ยาก นอกจากน้ียังจะทาํให้ผล   

การดําเนินงานไม่มีความชัดเจน และทาํให้เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้าใจ      

งบการเงินระหว่างกาล  
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วนัถอืปฏิบติั   

46.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ  

47.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

48.   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

49.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก  

ภาคผนวกน้ีจดัทําขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ภาคผนวกน้ีไดจ้ดัทํา

ขึ้นโดยครอบคลมุเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

ก การแสดงงวดบญัชีทีต่อ้งนาํเสนอรายงาน 

ข ตวัอย่างการนาํหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาถอืปฏิบติั 

ค ตวัอย่างการใชก้ารประมาณการ  

ก. การแสดงงวดบญัชีทีต่อ้งนาํเสนอรายงาน 

ภาคผนวกน้ีจัดทาํขึ้ นเพ่ือแสดงตัวอย่างการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 เพ่ือให้

สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

กิจการท่ีนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลทุกครึ่งปี 

ก1. กิจการที่มีงวดปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซ่ึงเป็นไปตามปีปฏิทิน) ให้กิจการนําเสนอ                     

งบการเงินระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ สาํหรับงวดคร่ึงปีสิ้นสุด    

วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปน้ี   

   งบแสดงฐานะการเงิน    

          ณ วันที่      30 มิถุนายน 25X1 31 ธนัวาคม 25X0 

  งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

          สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

  งบกระแสเงินสด    

          สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

   งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

          สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 
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กิจการท่ีนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลทุกไตรมาส 

ก2. กิจการที่มีงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซ่ึงเป็นไปตามปีปฏิทิน) ให้กิจการนําเสนองบ

การเงินระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ สาํหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปน้ี   

   งบแสดงฐานะการเงิน    

          ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 31 ธนัวาคม 25X0 

  งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

   สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1     30 มิถุนายน 25X0 

          สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่   30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

 งบกระแสเงินสด    

             สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่   30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ    

            สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่            30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

ข. ตวัอย่างการนาํหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาถอืปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีทาํขึ้ นเพ่ือแสดงตัวอย่างการนําหลักการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  28 ถงึ 39 เพ่ือให้สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและค่าประกนัภยัท่ีกิจการผูจ้า้งออกให ้

ข1.  หากกจิการรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนลูกจ้างหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกนัภัย

ที่รัฐบาลสนับสนุน ซ่ึงจาํนวนที่ต้องจ่ายมีการคาํนวณเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกันให้

กจิการผู้จ้างรับรู้ ในงวดระหว่างกาล โดยใช้ประมาณการอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรืออตัรา

การจ่ายถัวเฉล่ียของปี แม้ว่าจาํนวนที่จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นงวดปีบัญชี ตัวอย่างที่พบ

โดยทั่วไปคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือค่าประกันภัยที่กิจการผู้จ้างออกให้ซ่ึงอาจกาํหนดว่า

ออกให้จนถึงระดับสงูสดุระดับหน่ึงที่กาํหนดไว้ของเงินได้ของพนักงานแต่ละคน สาํหรับพนักงาน

ที่มีรายได้สูง เงินได้อาจถึงระดับเงินได้สูงสุดที่กาํหนดน้ันก่อนวันสิ้นงวดปีบัญชีที่กิจการผู้จ้าง             

ไม่ต้องออกเงินให้อกีต่อไปจนถงึวันสิ้นปี  

 การยกเครื่องหรือการบาํรุงรกัษาครั้งใหญ่ท่ีทําเป็นระยะๆ ตามแผนท่ีวางไว ้

ข2.  ต้นทุนของการยกเคร่ืองหรือการบาํรงุรักษาคร้ังใหญ่ที่ทาํเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้หรือรายจ่าย 

ที่มีลักษณะเป็นฤดูกาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในช่วงหลังของปี กิจการต้องไม่คาดการณ์เพ่ือบันทึก

บัญชีในงบการเงินระหว่างกาล นอกจากว่ากจิการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

แล้ว กิจการที่มีความตั้งใจหรือมีความจําเป็นที่จะก่อให้เกิดรายจ่ายในอนาคตไม่อาจถือได้ว่า

กจิการมีภาระผูกพัน 
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 ประมาณการหน้ีสิน   

ข3. กิจการต้องรับรู้ ประมาณการหน้ีสินหากกิจการไม่มีทางเลือกอื่น เว้นแต่กิจการจะต้องโอน

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลของเหตุการณ์ที่เกิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมาน กจิการต้องบันทกึปรับปรุงจาํนวนภาระหน้ีสนิให้สงูขึ้นหรือตํ่าลงพร้อมทั้งรับรู้ รายการผล

ขาดทุนหรือรายการผลกาํไรในกาํไรหรือขาดทุน หากจาํนวนของประมาณการหน้ีสินที่ดีที่สุดของ

กจิการมีการเปล่ียนแปลงไป  

ข4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการใช้เกณฑ์ในการรับรู้  และวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน  

ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลเช่นเดียวกบัที่ใช้ ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภาระผูกพัน

ที่กจิการต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกจิออกไปน้ันมิได้ขึ้นอยู่กบัปัจจัยของช่วงเวลาของการรายงาน 

แต่เป็นเร่ืองข้อเทจ็จริง 

 โบนสัปลายปี  

ข5.  ลักษณะของการจ่ายโบนัสปลายปีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ กิจการบางกิจการจ่าย  

 โบนัสให้พนักงานเฉพาะที่ปฏบิัติงานตลอดช่วงเวลาที่กาํหนด กจิการบางกจิการจ่ายโบนัสตามผล        

  การดาํเนินงานรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี การจ่ายโบนัสอาจขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้บริหาร   

  หรือเป็นไปตามสญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้หรือเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เคยถอืปฏบิัติมาในปีก่อน 

ข6.  โบนัสจะรับรู้ ในงวดระหว่างกาลได้กต่็อเม่ือ 

 ข6.1 การให้โบนัสน้ันเป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามที่ถือปฏิบัติมาใน

อดีตอนัถือได้ว่าภาระผูกพันได้เกดิขึ้นจากการอนุมาน ซ่ึงกจิการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก

จะต้องจ่ายเงินโบนัสน้ัน 

 ข6.2  สามารถระบุประมาณการโบนัสน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

 จํานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน 

ข7.   จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่อาจเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมาน ที่ผู้เช่าควรรับรู้ เป็นหน้ีสิน หากสัญญาเช่ามีเง่ือนไขว่าการชาํระค่าเช่าในอนาคต

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้เช่าสามารถทาํรายได้จากการขายประจาํปีถึงระดับที่กาํหนดไว้ในสญัญา ภาระผูกพัน

จะถือว่าได้เกดิขึ้นในงวดระหว่างกาลของงวดปีบัญชีก่อนที่ผู้เช่าจะมีรายได้จากการขายถึงระดับที่

กาํหนดไว้ในสญัญา หากผู้เช่าคาดหมายได้อย่างแน่นอนว่าผู้เช่าจะสามารถมีรายได้จากการขายได้

ตามที่กาํหนดไว้ และผู้เช่าไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการชาํระเงินค่าเช่าในอนาคต 
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  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

ข8.  กิจการต้องใช้คํานิยามและเกณฑ์ในการรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดระหว่างกาล

เช่นเดียวกับที่ใช้สาํหรับงวดสิ้นปีบัญชี กิจการต้องรับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นก่อนแต่ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้ นและ              

เข้าเง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกิจการต้องรับรู้ เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน การเล่ือนรับรู้การเป็นค่าใช้จ่ายโดยการตั้งเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่าง

กาลเพียงแต่คาดการณ์ว่าจะเข้าเง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง             

งวดปีบัญชีน้ันเป็นการไม่ถูกต้อง 

เงินบาํนาญ  

ข9.  ต้นทุนเงินบาํนาญสาํหรับงวดระหว่างกาลคาํนวณตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน

โดยใช้อัตราต้นทุนเงินบาํนาญที่กาํหนด ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีก่อนโดยใช้สมมติฐานการประมาณ

การตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย และปรับปรุงสาํหรับความผันผวนทางการตลาดที่มีนัยสาํคัญ

นับตั้งแต่เวลาน้ัน และปรับสาํหรับการทยอยจ่ายชาํระที่สาํคัญ การจ่ายชาํระหมด หรือการจ่ายคร้ัง

เดียวที่สาํคัญ  

  ค่าใชจ่้ายพนกังานเกีย่วกบัการพกัรอ้น วนัหยดุ การหยดุงานอ่ืนโดยไดร้บัค่าตอบแทน 

ข10.  การที่พนักงานหยุดงานโดยได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไม่ได้ใช้ในงวดปัจจุบัน

น้ันและสามารถยกยอดไปใช้ได้ในงวดอนาคต กิจการต้องวัดค่ารายจ่ายที่อาจเกิดขึ้ นและ               

ภาระผูกพันของเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมตามจาํนวนที่กจิการคาดว่าจะต้องจ่าย

สาํหรับวันหยุดงานที่ยังไม่ได้ใช้แต่สามารถสะสมไปใช้ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน หลักเกณฑ์

ดังกล่าวจะต้องนาํมาถือปฏบิัติทั้งในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี ในทางกลับกนั

กจิการต้องไม่รับรู้ ค่าใช้จ่ายหรือหน้ีสนิสาํหรับวันหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนแต่ไม่ถือว่าสะสมได้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่กิจการจะต้องปฏิบัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานประจาํปี 

  รายจ่ายท่ีเกิดอย่างไม่สมํา่เสมอแต่มีแผนท่ีจะจ่าย 

ข11.  งบประมาณของกจิการอาจรวมรายจ่ายบางประเภทที่คาดว่าจะเกดิขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่าง

งวดปีบัญชี เช่น เงินบริจาค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีโดยทั่วไปขึ้นอยู่

กบัการตัดสนิใจของผู้บริหาร แม้ว่าจะมีการวางแผนเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีและมีแนวโน้มว่าจะ

เกิดค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีทุกปี กิจการไม่สามารถรับรู้ รายจ่ายที่ ยังไม่เกิดขึ้ นเป็นภาระผูกพัน               

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลได้หากภาระผูกพันไม่ถอืเป็นหน้ีสนิตามคาํนิยาม 
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  การวดัมูลค่าภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 

ข12.   ภาษีเงินได้ระหว่างกาลให้ตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตัราภาษีเดียวกับที่ใช้กับผลกาํไรรวมทั้งปีที่คาดว่า

จะได้ กล่าวคือ ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคาํนวณโดยใช้กาํไรสทุธก่ิอนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล

คูณด้วยอตัราภาษีที่แท้จริงถวัเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว้ 

ข13.  ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ได้ระบุถึงการให้ใช้หลักเกณฑใ์นการรับรู้และวัดมูลค่าเดียวกนั

สาํหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี ด้วยเหตุที่ภาษีเงินได้จะคํานวณโดย             

ใช้เกณฑ์สาํหรับปี ดังน้ัน ภาษีเงินได้ระหว่างกาลจึงต้องคํานวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้          

ของงวดระหว่างกาลคูณด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะนาํมาใช้กบักาํไรรวมสาํหรับปีซ่ึงเป็นอตัราภาษี

เงินได้เฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว้ การประมาณอตัราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีน้ีจึงต้องสะท้อน

ถึงโครงสร้างอัตราภาษีแบบก้าวหน้าที่คาดว่าจะนาํมาใช้กับกาํไรรวมทั้งปี รวมถึงกฎหมายภาษี

อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได้ที่มีผลอย่างเป็นสาระสาํคัญ

ในงวดปีบัญชีน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ให้แนวทาง

ปฏิบัติเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคัญในกฎหมายเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ การ

ประมาณอตัราภาษี  เงินได้เฉล่ียทั้งปีจึงต้องมีการประมาณการขึ้นใหม่โดยใช้หลักคาํนวณจากยอด

กาํไรสะสมทั้งปี  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ี นอกจากน้ี  ย่อหน้าที่ 16.4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผย

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยสาํคัญด้วย 

ข14.  ในขอบเขตที่พึงปฏบิัติได้ อตัราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีต้องพิจารณาแยกเป็นแต่ละอตัรา

สาํหรับแต่ละหน่วยภาษีโดยคูณกาํไรสุทธิก่อนภาษีของงวดระหว่างกาลของแต่ละหน่วยภาษี       

ในทาํนองเดียวกัน หากอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้กับประเภทของเงินได้มีอัตราที่ต่างกัน (เช่น กาํไร

ส่วนทุน (Capital Gains) หรือกาํไรจากอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง) ในขอบเขตที่พึงปฏบิัติได้ 

อัตราภาษีเงินได้ที่ต่างกันต้องแยกใช้กับกาํไรสุทธิก่อนภาษีของงวดระหว่างกาลสาํหรับรายได้    

แต่ละประเภท ขณะที่อัตราภาษีดังกล่าวต้องการประมาณการที่ถูกต้องที่สุด แต่อาจไม่บรรลุผล             

ในทุกกรณ ีดังน้ัน การใช้อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉล่ียของต่างหน่วยภาษีเงินได้หรือต่างประเภทเงินได้

อาจนํามาใช้ได้หากเป็นการประมาณการที่ มีเหตุผลมากกว่าการใช้อัตราภาษีเงินได้แบบ

เฉพาะเจาะจง  

ข15.   ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการคาํนวณภาษีเงินได้ตามที่กล่าวข้างต้น สมมติว่ากิจการแห่งหน่ึงจัดทาํ 

งบการเงินรายไตรมาสโดยคาดว่าจะมีกาํไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท และต้องเสีย

ภาษีเงินได้จากกาํไรสทุธสิาํหรับปีในอตัราภาษีร้อยละ 20 สาํหรับ 20,000 บาทแรก และส่วนที่เกนิ

กว่าจํานวนดังกล่าวต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 โดยที่กําไรสุทธิของกิจการเป็นไปตามที่

คาดการณไ์ว้ จาํนวนภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสจะมีจาํนวนดังน้ี 
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   ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4   รวมทั้งส้ินงวดปี 

   ภาษีเงินได ้(บาท)   2,500      2,500        2,500          2,500           10,000     

 ภาษีเงินได้รวม 10,000 บาท น้ีเป็นจาํนวนภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายสาํหรับปีจาํนวน 40,000 บาท

ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรสทุธก่ิอนภาษี 

ข16. ตัวอย่างต่อไปน้ี สมมติว่ากจิการแห่งหน่ึงซ่ึงเสนองบการเงินรายไตรมาสมีกาํไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้

ในไตรมาสแรกเป็นจาํนวน 15,000 บาท แต่กจิการคาดว่าจะเกดิผลขาดทุนสทุธไิตรมาสละ 5,000 

บาท ในสามไตรมาสต่อมา (ดังน้ัน กาํไรสทุธก่ิอนภาษีสาํหรับปีเท่ากบัศูนย์) กจิการคาดว่าอตัราภาษี

เงินได้เฉล่ียทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 20 ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสแสดงได้ดังน้ี 

   ไตรมาสที ่1    ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3    ไตรมาสที ่4  รวมทั้งส้ินงวดปี 

    ภาษีเงินได ้(บาท)    3,000         (1,000)        (1,000)       (1,000)            0        

กรณีท่ีงวดปีบญัชีแตกต่างกนัจากงวดปีภาษี 

ข17. ในกรณีที่งวดปีบัญชีแตกต่างจากงวดปีภาษี ภาษีเงินได้สาํหรับงวดระหว่างกาลของงวดปีบัญชีให้

ใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณการไว้แยกสาํหรับแต่ละงวดปีภาษีคูณด้วย

สดัส่วนจาํนวนกาํไรสทุธก่ิอนภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีน้ัน 

ข18. ตัวอย่างเช่น กจิการแห่งหน่ึงมีงวดปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน จัดทาํงบการเงินรายไตรมาส

และมีงวดปีภาษีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม (งวดปีบัญชีเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน) โดยกิจการมีกาํไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษีเงินได้เฉล่ียทั้งปี

โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 30 ในปีที่ 1 และร้อยละ 40 ในปีที่ 2 

                   ไตรมาส      ไตรมาส       ไตรมาส        ไตรมาส       สําหรบัปี 

                ส้ินสุดวนัที ่    ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่   ส้ินสุดวนัที ่     ส้ินสุดวนัที ่

                                     30 ก.ย.      31 ธ.ค.     31 มี.ค.       30 มิ.ย.        30 มิ.ย.  

                                        ปีที ่1          ปีที ่1         ปีที ่2            ปีที ่2           ปีที ่2 

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

 

รายการหกัภาษี (เครดิตภาษี)  
ข19.   หน่วยงานจัดเกบ็ภาษีบางแห่งยอมให้ผู้จ่ายภาษีหักภาษีจ่ายได้ด้วยยอดเงินของรายจ่ายเพ่ือ             

การลงทุน การส่งออก รายจ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือฐานภาษีอื่ นๆ โดยทั่วไป                   

การใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จะส่งผลต่อการคาํนวณอัตราประมาณการอัตราภาษีเงินได้             

ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปี เพราะว่ากฎหมายภาษีอากรและข้อบังคับส่วนใหญ่มักจะยอมให้หักภาษี 

(เครดิตภาษี) สาํหรับการคํานวณภาษีสาํหรับปี ในทางตรงกันข้ามประโยชน์ทางภาษีสาํหรับ
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นเพียงคร้ังเดียวจะรับรู้ ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลน้ันได้ 

ในทาํนองเดียวกันอัตราภาษีอัตราพิเศษที่นาํไปใช้คาํนวณสาํหรับเงินได้บางประเภทไม่สามารถ

นาํมารวมคาํนวณเพ่ือหาอตัราภาษีที่แท้จริงประจาํปีเพียงอตัราเดียว ย่ิงไปกว่าน้ันในบางหน่วยงาน

จัดเกบ็ภาษีประโยชน์ทางภาษี หรือรายการหักภาษีรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพ่ือการลงทุน

และระดับของการส่งออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได้ จะคล้ายคลึงกบัเงินอดุหนุนจากรัฐบาล

มากกว่า และจะรับรู้ ในการคาํนวณในงวดระหว่างกาลได้เม่ือเกดิรายการดังกล่าวขึ้น 

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหกัภาษียกมาและยกไป 

ข20.  ผลประโยชน์ทางภาษีของรายการขาดทุนทางภาษียกมาจะถูกสะท้อนอยู่ในงวดระหว่างกาล             

ที่ผลขาดทุนทางภาษีซ่ึงเกี่ยวข้องกันเกิดขึ้ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ กาํหนดไว้ว่า ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัผลขาดทุนทางภาษี ซ่ึงสามารถยกมาชดเชย

กับภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันของงวดที่แล้วต้องรับรู้ เป็นรายการทรัพย์สิน และต้องรับรู้ รายการ

เช่นเดียวกนัในการลดยอดค่าใช้จ่ายภาษีหรือเพ่ิมยอดรายได้ภาษีที่เกี่ยวโยงกนั 

ข21.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ กาํหนดไว้ว่า กจิการต้องรับรู้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปและเครดิตภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ กต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กาํไรทางภาษีในอนาคตของกจิการจะเพียง

พอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ยังได้กาํหนดกฎเกณฑ์สาํหรับการ

ประเมินความเป็นไปได้ของกาํไรทางภาษี เพ่ือว่าจะได้นาํเอารายการขาดทุนทางภาษีและเครดิต

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ กฎเกณฑด์ังกล่าวน้ันต้องนาํมาถือปฏบิัติ ณ วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลแต่ละงวดและถ้าตรงตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวผลขาดทุนทางภาษียกไปจะถูกนําไปใช้ในการ

คาํนวณประมาณการอตัราภาษีเงินได้เฉล่ียทั้งปี 

ข22. ตัวอย่างต่อไปน้ี สมมติว่ากิจการแห่งหน่ึงซ่ึงเสนองบการเงินรายไตรมาสมีขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานยกไปจาํนวน 10,000 บาท เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคาํนวณภาษีเงินได้ ณ วันเร่ิมต้น

ของปีบัญชีปัจจุบันที่รายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชียังไม่มีการรับรู้รายการ กจิการทาํกาํไร

ได้ 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของปีปัจจุบัน และคาดว่าจะทํากําไรได้อีกไตรมาสละ           
10,000 บาท สาํหรับสามไตรมาสที่เหลือ โดยไม่รวมผลขาดทุนยกไป การคาํนวณประมาณการ

อตัราภาษีเงินได้เฉล่ียทั้งปีประมาณอยู่ที่ร้อยละ 40 ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินแต่ละไตรมาส

แสดงได้ดังน้ี 

          ไตรมาสที ่ 1    ไตรมาสที ่2   ไตรมาสที ่3   ไตรมาสที ่4   รวมทั้งส้ินงวดปี 

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

ข23.    ส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดราคาและการเปล่ียนแปลงราคาตามสญัญาซ้ือวัตถุดิบ แรงงาน หรือ

สนิค้าและบริการอื่นให้คาดการณใ์นงวดระหว่างกาลทั้งทางด้านผู้ซ้ือและผู้ขาย หากมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ว่า ส่วนลดและการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้ นแล้วหรือจะมีผลกระทบ ดังน้ัน

ส่วนลดตามสัญญาและส่วนลดราคาจะต้องนํามาคาดการณ์ด้วย อย่างไรกต็าม หากส่วนลดและ         

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจ กิจการจะไม่คาดการณ์รายการดังกล่าว                     

ในงวดระหว่างกาล เน่ืองจากผลของสินทรัพย์และหน้ีสินไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในแม่บทการ

บัญชี  ที่ว่าสินทรัพย์ต้องหมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ อันเป็นผลของ

เหตุการณ์ในอดีต และหน้ีสนิ  ต้องหมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกจิการ ซ่ึงการชาํระภาระ

ผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิออกไป 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย  

ข24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับงวดระหว่างกาลให้คาํนวณจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในงวด

ระหว่างกาลน้ัน ทั้งน้ีไม่รวมสินทรัพย์ที่วางแผนว่าจะได้มาหรือจาํหน่ายออกไปในงวดต่อมาของ

ปีการเงินน้ัน 

สินคา้คงเหลือ  

ข25. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินสาํหรับงวดระหว่างกาลต้องใช้หลักการเดียวกันกับ            

งบการเงินสาํหรับงวดปีบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 

กาํหนดวิธรัีบรู้หรือการวัดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ ปัญหายุ่งยากเฉพาะที่เกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ    ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทางการเงินวันใดวันหน่ึงเป็นเพราะความจาํเป็นที่จะคาํนวณปริมาณ

สนิค้าคงเหลือ ต้นทุน และมูลค่าสทุธิที่จะได้รับ แม้ว่ากิจการใช้หลักการเดียวกนัในการวัดมูลค่า

สินค้าคงเหลือระหว่างกาล เพ่ือที่จะประหยัดต้นทุนและเวลา บ่อยคร้ังที่กิจการมักจะใช้วิธีการ

ประมาณการในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ งวดระหว่างกาลมากกว่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานประจาํปี ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ 

วันที่ในงวดระหว่างกาล และการจัดการกบัผลต่างของต้นทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือ   

ข26. มูลค่าสทุธิที่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือ พิจารณาโดยอ้างองิจากราคาขายและต้นทุนบวกรายจ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล กิจการจะกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่เคยบันทกึไว้ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลถัดมาได้กต่็อเม่ือมี

ความเหมาะสมที่กจิการจะสามารถทาํเช่นน้ันได้สาํหรับวันสิ้นงวดปีบัญชีน้ัน 

ข27.    (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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ผลต่างของตน้ทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล 

ข28. ผลต่างของต้นทุนการผลิตที่เกิดจากผลต่างด้านราคา ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายและปริมาณของ

กจิการที่ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมการผลิต จะรับรู้ ในกาํไรขาดทุน ณ วันที่ในงวดระหว่างกาล

เช่นเดียวกับที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดปีบัญชี  การเล่ือนการรับรู้ ผลต่างของต้นทุน             

การผลิตโดยคาดหมายว่าจะได้รับชดเชย ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี อาจเป็นการไม่เหมาะสม เพราะ           

อาจส่งผลให้การรายงานสนิค้าคงเหลือในงบการเงินระหว่างกาลแสดงมูลค่าที่สูงหรือตํ่ากว่าต้นทุน     

การผลิตที่แท้จริง 

รายการผลกําไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ข29. การบันทึกรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในงบการเงิน

ระหว่างกาลต้องใช้หลักการเดียวกนักบัที่ใช้ในงบการเงินประจาํปี 

ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ  ได้กาํหนดวิธกีารแปลงค่างบการเงินของกจิการในต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่

ใช้รายงาน ข้อกาํหนดดังกล่าวรวมถึงแนวทางสาํหรับการใช้อัตราถัวเฉล่ีย หรืออัตราปิด และยัง

รวมถงึแนวทางสาํหรับการบันทกึผลของรายการปรับปรงุจากการแปลงค่างบการเงินของกจิการใน

ต่างประเทศว่าควรแสดงในรายการกาํไรหรือขาดทุนหรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กจิการจึงควรใช้อตัราถัวเฉล่ียและอตัรา

ปิดของงวดระหว่างกาลนั้น กิจการจะไม่คาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสาํหรับเวลาที่เหลืออยู่ของปีการเงินปัจจุบันในการแปลงค่างบ

การเงินของกจิการในต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล  

ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กาํหนดให้รับรู้การปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินของ

กจิการในต่างประเทศเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิขึ้น กิจการต้องใช้หลักการเดียวกันน้ี

กบังบการเงินระหว่างกาลในแต่ละงวด ทั้งน้ีกจิการไม่ควรเล่ือนการรับรู้การปรับปรงุจากการแปลง

ค่าดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล แม้กจิการคาดว่าจะมีการกลับรายการผลต่างดังกล่าวก่อนวันสิ้น

งวดปีบัญชีกต็าม 

งบการเงินระหว่างกาลในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 

ข32. งบการเงินระหว่างกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ออย่างรุนแรงให้จัดทาํขึ้ นโดยใช้หลักการ

เดียวกนักบัที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินประจาํปี 

ข33. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน

เฟ้อรุนแรง กาํหนดให้งบการเงินของกิจการที่รายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรงต้อง

จัดทาํโดยใช้หน่วยการวัดค่าปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และต้องแสดงผลกาํไรหรือ
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ผลขาดทุนจากรายการที่เป็นตัวเงินสุทธิไว้ในกาํไรสุทธิ นอกจากน้ัน กิจการต้องนําข้อมูลใน                   

งบการเงินของงวดก่อนที่นาํมาเปรียบเทยีบมาปรับใหม่โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบัน 

ข34. กิจการต้องใช้หลักการบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ในการแสดงข้อมูลระหว่างกาล

ทั้งหมดในรูปของหน่วยการวัดค่าจนถึงวันสิ้นงวดระหว่างกาล ด้วยการรายงานผลกาํไรหรือผล

ขาดทุนจากฐานะที่เป็นตัวเงินสุทธิแสดงในกาํไรสุทธิงวดระหว่างกาล กิจการไม่รับรู้ รายการ      

ผลกาํไรหรือผลขาดทุนดังกล่าวโดยใช้จาํนวนที่เป็นรายปี และไม่นาํอตัราเงินเฟ้อรายปีที่ประมาณ

ขึ้นมาใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลในประเทศที่มีอตัราเงินเฟ้ออย่างรนุแรง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์  

ข35. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กาํหนดให้กจิการ

ต้องรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ทนัทหีากสนิทรัพย์น้ันมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดลงตํ่ากว่า

ราคาตามบัญชี  

ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการใช้วิธทีดสอบ การรับรู้ และการกลับบัญชีรายการด้อย

ค่าของสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชี แต่มิได้

หมายความว่ากิจการต้องคาํนวณการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างละเอียดทุกวันสิ้นงวดระหว่างกาล 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องสอบทานว่ามีเหตุบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ของกิจการมีการด้อยค่าอย่างเป็น

สาระสาํคัญหรือไม่ นับตั้งแต่วันสิ้ นงวดปีบัญชีล่าสุด ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาว่ากิจการจําเป็นต้อง

คาํนวณการด้อยค่าของสนิทรัพย์หรือไม่ 
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ค. ตวัอย่างการใชก้ารประมาณการ 

ภาคผนวกน้ีทาํขึ้นเพ่ือแสดงตัวอย่างการนาํหลักการบัญชีมาใช้ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 41 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  เพ่ือให้สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

ค1. สินคา้คงเหลือ กจิการอาจไม่จาํเป็นต้องนับและตีราคาสนิค้าคงเหลืออย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวด 

ระหว่างกาลแต่ควรมีการนับและตีราคาสนิค้าคงเหลือทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี  

ในงวดระหว่างกาลอาจเป็นการเพียงพอที่กจิการจะใช้การประมาณการจากกาํไรขั้นต้น  

ค2.  การจดัประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน งบการเงินประจาํปี

อาจต้องการความถูกต้องในการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมถึงการหมุนเวียนและ       

ไม่หมุนเวียนของรายการดังกล่าวมากกว่างบการเงินระหว่างกาล 

ค3. ประมาณการหนี้ สิน การพิจารณาความเหมาะสมของจาํนวนประมาณการหน้ีสนิที่บันทกึ (เช่น การตั้ง

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกัน ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบูรณะ) ในบางคร้ังอาจยุ่งยาก สิ้ นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย      

ในบางคร้ังกิจการอาจใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอกช่วยในการคํานวณประมาณการดังกล่าวสาํหรับ             

งบการเงินประจําปี ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจประมาณการโดยปรับปรุง

ตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจาํปีก่อนแทนการใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือทาํการ

คาํนวณใหม่ 

ค4.  เงินบํานาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน กาํหนด                  

ให้กจิการต้องพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้และมูลค่าราคา

ตลาดของสนิทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ัง และสนับสนุนให้กจิการใช้

นักคณติศาสตร์ประกนัภัยในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานระหว่าง

กาล การวัดมูลค่าที่น่าเช่ือถือมักมาจากการคาํนวณโดยใช้ข้อมูลล่าสดุของการคาํนวณมูลค่าล่าสดุ

ด้วยวิธคีณติศาสตร์ประกนัภัย 

ค5.  ภาษีเงินได ้กิจการอาจคาํนวณภาษีเงินได้และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี

โดยใช้อตัราภาษีสาํหรับหน่วยภาษีแต่ละหน่วยไปใช้คาํนวณภาษีเงินได้ ดังที่ได้อธบิายไว้ในข้อ 14 

ของภาคผนวก ข ว่า แม้ว่ากิจการต้องการประมาณการที่ถูกต้องที่สุด แต่อาจไม่บรรลุผลในทุกกรณ ี                

ดังน้ันการใช้อตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียของต่างหน่วยภาษีเงินได้หรือต่างประเภทเงินได้กอ็าจใช้ได้ 

ถ้าได้ผลของการประมาณการที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้อตัราภาษีเงินได้แบบเฉพาะเจาะจง 

ค6.  เหตุการณที์่อาจเกิดข้ึน การวัดมูลค่าของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับความเหน็ของ 

นักกฎหมายหรือผู้ให้คาํแนะนาํอื่น รายงานที่เป็นทางการจากผู้เช่ียวชาญอิสระในบางคร้ังอาจใช้

เป็นสิ่งที่ พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นได้ เช่น ความเห็นดังกล่าวที่ เกี่ยวกับกฎหมาย                   

ข้อเรียกร้อง การประเมิน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นได้อื่นๆ หรือความไม่แน่นอน อาจถูกนาํมาใช้

หรือไม่นาํมาใช้ ณ วันที่ในงวดระหว่างกาล 
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ค7. การตีราคาใหม่และการใชมู้ลค่ายุติธรรม  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ อนุญาตให้กจิการเลือกปฏบิัติในการตีราคาใหม่สาํหรับสนิทรัพย์ดังกล่าว

ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมได้ ทาํนองเดียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงมีข้อกาํหนดให้กจิการตีราคามูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน ซ่ึงการตีราคาใหม่น้ันกจิการอาจให้ผู้เช่ียวชาญตีราคาสนิทรัพย์ เพ่ือประกอบการจัดทาํงบ

การเงินประจาํปีแต่อาจไม่จาํเป็นสาํหรับการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

ค8.  การกระทบยอดรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวขอ้ง การกระทบยอดรายการระหว่างกนัดังกล่าว

จาํเป็นต้องทาํอย่างละเอียดในการจัดทาํงบการเงินรวมประจาํปี แต่ความละเอียดในการกระทบ

ยอดอาจลดน้อยลงสาํหรับการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ค9.  อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหว่างกาลในกิจการที่มีลักษณะการดาํเนินงานเฉพาะอาจมี 

ความถูกต้องน้อยกว่า ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี เน่ืองมาจากความยุ่งยาก ความคุ้มค่า และเวลาที่ต้อง

ใช้  ตัวอย่างเช่น การคาํนวณการตั้งสาํรองเพ่ือประกนัภัยสาํหรับบริษัทประกนัภัย 

 


