เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๐/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล ลําดับที่ ๒.๑๖ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ตามที่กาํ หนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 34 : Interim Financial Reporting (Bound volume
2012 Consolidated without early application))
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล

บทนํา1–บทนํา9
1- 3
4
5-25

ส่วนประกอบขั้นตํา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทางบัญชีที่มีนยั สําคัญ
การเปิ ดเผยเรื่องอื่นๆ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งวดที่ตอ้ งนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
ความมีสาระสําคัญ

8-8ก
9-14
15-15ค
16ก
19
20-22
23-25

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจํ าปี
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

26-27
28-42

การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจํ าปี
รายได้ที่ได้รบั ตามฤดูกาล รายได้ที่ได้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่
ได้รบั เป็ นครั้งคราว
ต้นทุนที่เกิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
การนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
การใช้การประมาณการ

28-36
37-38

การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน
วันถือปฏิบตั ิ
ภาคผนวก

43-45
46-49

ก การแสดงงวดบัญชีทีต่ อ้ งนําเสนอรายงาน
ข ตัวอย่างการนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบตั ิ
ค ตัวอย่างการใช้การประมาณการ
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39
40
41-42

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 51 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่ บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติ ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งไม่ได้ ครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
และให้ ถอื ปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
บทนํา 2. งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินที่เป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อ
อย่างใดอย่างหนึ่ง สําหรับงวดบัญชีท่สี ้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ บังคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล
ควรเผยแพร่ บ่อยเพียงใด หรื อควรเผยแพร่ ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังวันสิ้นสุด
งวดระหว่างกาล การกําหนดในเรื่องดังกล่าวควรเป็ นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานกํากับ
ดูแลด้ านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ใช้ สาํ หรับบริ ษัทที่ถูกกําหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาล ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.1 กําหนดเนื้อหาขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
4.2 ระบุวิธรี ับรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ต้องใช้ ในงบการเงินระหว่างกาล
บทนํา 5. ข้ อมูลขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่ างกาลประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อ งบกระแสเงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
แบบย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กาํ หนด หากกิจการแสดงส่วนประกอบของ
กําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการต้ องแสดงข้ อมูลระหว่างกาล
อย่างย่อจากงบเฉพาะกําไรขาดทุนด้ วย
บทนํา 6. ภายใต้ ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ท่ีอ่านงบการเงินระหว่ างกาลของกิจการได้ อ่านรายงานประจําปี
ของปี ล่าสุด ดังนั้นข้ อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี ดังกล่าวแทบจะไม่มี
การกล่ าวซํา้ หรือได้ ปรับปรุงให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ในงบการเงินระหว่างกาล แต่ข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในเบื้องต้ นจะอธิบายถึงเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่
มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลต่อความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและผลดําเนินงานของ
กิจการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปี ล่าสุด
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บทนํา 7. กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี
เว้ นแต่นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจําปี ล่าสุดนั้นจะใช้ ใน
งบการเงินประจําปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็ นปี ละครั้ง ทุกงวดครึ่งปี
หรือทุกไตรมาส ไม่ ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการดําเนินงานประจําปี การวัดมูลค่ าเพื่อ
จัดทํางบการเงินระหว่างกาลต้ องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุบันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บทนํา 8. ภาคผนวก ข ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ แนวทางการนําหลักเบื้องต้ นของการรับรู้
รายการและการวัด มู ลค่ า ณ วั นสิ้นงวดระหว่ างกาล สํา หรั บสินทรั พย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่าย มาปฏิบัติ ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สาํ หรับงวดระหว่างกาลคํานวณด้ วยอัตราภาษีเงินได้
ที่แท้ จริงเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับการประเมินภาษีเงินได้ ประจําปี
บทนํา 9. ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์
การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญของเรื่องดังกล่ าว
โดยสัมพันธ์กบั ข้ อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลนั้น มิใช่ข้อมูลที่ได้ จากการประมาณการ
สําหรับปี

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกําหนดเนื้อหาขั้นตํ่าที่ต้องแสดงและเปิ ดเผยในงบ
การเงินระหว่ างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ ารายการที่นาํ เสนอในงบการเงิน
แบบสมบูรณ์หรือแบบย่ อสําหรับงวดระหว่างกาล งบการเงินระหว่ างกาลที่เชื่อถือได้ และทันต่ อ
เวลาจะช่ วยให้ ผ้ ู ลงทุ น เจ้ าหนี้ และผู้ ใช้ งบการเงินอื่นเข้ าใจถึงความสามารถของกิจการในการ
ก่อให้ เกิดกําไรและกระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ มิได้ กาํ หนดว่ ากิจการใดต้ องเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลและมิได้
กําหนดว่ า กิจการต้ องเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลบ่ อยเพี ยงใด หรื อต้ องเผยแพร่ ใ ห้ เสร็จ
ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล หน่วยงานกํากับดูแล
ด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกํากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื มักจะกําหนดให้ กจิ การ
ที่ออกตราสารหนี้ หรื อตราสารทุ นเสนอขายต่ อ สาธารณชน ต้ องจั ด ทํา งบการเงินระหว่ า งกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้ ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่ หรือเลือกที่จะเผยแพร่ งบการเงิน
ระหว่ างกาลตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้
กิจการที่มีหลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดทํางบการเงินระหว่างกาลที่เป็ นไปตามหลักการ
รับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และ
สนับสนุนให้ กจิ การที่มีหลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้
1.1 จัดทํางบการเงินระหว่างกาลอย่างน้ อย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปี แรกของรอบบัญชี และ
1.2 จัดทํางบการเงินระหว่างกาลให้ พร้ อมใช้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลนั้น

2.

ในการพิจารณาว่ างบการเงินประจําปี หรือระหว่ างกาลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
ผู้ ใ ช้ งบการเงินต้ องพิ จารณางบการเงิ นระหว่ างกาลแยกจากงบการเงิ นประจําปี กิจการที่อ าจ
นําเสนองบการเงินระหว่างกาลซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรืออาจไม่ได้ นาํ เสนอ
งบการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชี ยังคงต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

3.

หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินระหว่ างกาลนั้ นต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ และ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
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คํานิยาม
4.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งวดระหว่างกาล

หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินทีส่ ้ นั กว่างวดเต็มปี บัญชี

งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินสําหรับงวดระหว่างกาลที่เป็ นงบการเงินแบบสมบู รณ์
(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ )) สําหรับงวดระหว่างกาล

ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล
5.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์
ประกอบด้ วยส่วนประกอบทุกข้ อดังต่อไปนี้
5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
5.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
5.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสําหรับงวด
5.4 งบกระแสเงินสดสําหรับงวด
5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและข้ อมูล
ที่เป็ นคําอธิบายอื่น
5.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ของงวดที่นํา มาเปรี ย บเทีย บ เมื่ อ กิจ การปรั บ
ย้ อนหลังงบการเงินในงวดก่อนให้ เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่ หรือปรับปรุงรายการ
หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน

6.

กิจการอาจกําหนดหรือเลือกที่จะให้ ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลน้ อยกว่างบการเงินประจําปี
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีคาดว่ าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทันต่อเวลากับต้ นทุนที่ต้องเสียไปในการ
จัดทําข้ อมูลนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลซํา้ ซ้ อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดข้ อมูล
ขั้นตํ่าที่ต้องแสดงและเปิ ดเผยในงบการเงินระหว่ างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่อและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนด วัตถุประสงค์ของงบการเงินระหว่างกาลคือ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
จากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบัน ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาล
จึงเน้ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอ
ซํา้ ซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว

7.

กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหว่างกาลที่สมบูรณ์ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือนําเสนองบการเงินระหว่างกาล แบบย่อ
และเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนด ในงบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ กิจ การ
สามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกินกว่ารายการขั้นตํ่าที่ระบุไว้ หรือสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน มากกว่ าที่มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับนี้ กําหนดไว้ แม้ ว่า กิจ การจะ
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นําเสนองบการเงินระหว่า งกาลแบบสมบูรณ์ กิจการยังคงต้ องปฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่
ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนดตามที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 16) และตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ส่วนประกอบขั้นตํา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
8.

งบการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นตํา่ ดังต่อไปนี้
8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
8.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อ อาจแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ต่อไปนี้
8.2.1 งบกําไรขาดทุนเพียงงบเดียวแบบย่อ
8.2.2 งบเฉพาะกําไรขาดทุนแบบย่อและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อ
8.3 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
8.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ
8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ ําหนด

8ก.

หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุ ใน
ย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
กิจการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อแยกออกจากงบเฉพาะกําไรขาดทุน

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
9.

หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบู รณ์ กิจการต้องกําหนดเนื้ อหาและรูปแบบ
ของงบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน เกีย่ วกับการแสดงงบการเงินแบบสมบู รณ์

10.

หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการต้องแสดงหัวข้อเรื่องและยอดรวม
ย่อยในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุดและต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่สําคัญ
ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนด กิจการต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือเปิ ดเผย
ข้อมู ลเพิม่ เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมนั้นทําให้งบการเงินระหว่าง
กาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง

11.

กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
ระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็ นงบกําไรขาดทุนแบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ เมื่อกิจการอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง กําไรต่อหุน้

11ก. หากกิจการแสดงส่ วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุ ใน
ย่อหน้าที่ 81 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน
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12.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ได้ ให้ แนวทางในการกําหนด
โครงสร้ างของงบการเงิน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ

13.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

14.

กิจการต้ องจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดระหว่างกาลหากกิจการนําเสนองบการเงินรวมสําหรับ
งวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่จะไม่สอดคล้ องหรือไม่
สามารถเปรี ย บเทีย บกัน กับ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดปี บั ญ ชี ล่ า สุด ที่ผ่ า นมา หากงบการเงิ น
ประจําปี ของกิจการได้ รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทใหญ่ เพิ่มเติมจากงบการเงินรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามแสดงและมิได้ กาํ หนดให้ แสดงงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ
กิจการของบริษัทใหญ่รวมไว้ ในงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทางบัญชีทีม่ ีนยั สําคัญ

15.

กิจการต้ องเปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีท่มี ีนัยสําคัญ
ซึ่งเป็ นประโยชน์ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกิจการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ล่าสุดจนถึงวันสิ้นงวดระหว่างกาล

15ก. ผู้ใช้ งบการเงินระหว่างกาลของกิจการต้ องสามารถเข้ าถึงรายงานประจําปี ล่าสุดของกิจการ ดังนั้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไม่จาํ เป็ นที่จะต้ องใช้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันซึ่งไม่สาํ คัญหาก
ข้ อมูลดังกล่าวได้ ถูกรวมไว้ แล้ วในรายงานประจําปี ล่าสุด
15ข. กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อไปนี้หากข้ อมูลดังกล่ าวมีความสําคัญต่อความเข้ าใจงบการเงิน
ระหว่างกาล
15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะได้ รับ
15ข.2 การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อ่นื
15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
15ข.4 การได้ มาและการจําหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.6 การชําระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
15ข.7 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญสําหรับข้ อมูลที่เคยนําเสนอในงวดก่อน
15ข.8 การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย
15ข.9 การผิดนัดชําระหนี้หรือการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ท่ียังไม่ มีการแก้ ไขให้ ดีข้ ึน ณ
วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15ข.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
8

15ข.11 การโอนระหว่างลําดับของมูลค่ายุตธิ รรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทาง
การเงิน
15ข.12 การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสินทรั พย์ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใน
วัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
15ข.13 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
15ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับจะให้ ข้อมูลเป็ นแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายการ
ตามย่ อหน้ าที่ 15ข. เมื่อรายการและเหตุการณ์เหล่ านั้นมีความสําคัญต่ อความเข้ าใจได้ ของการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจําปี ล่าสุด ทําให้
กิจการต้ องให้ คํา อธิบายและข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นข้ อมูลปั จจุ บันในงบการเงิน ระหว่ างกาล
เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันนับจากรายงานประจําปี ล่าสุด
16–18 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )

การเปิ ดเผยเรื่องอื่นๆ
16ก. นอกเหนื อ จากการเปิ ดเผยเหตุ ก ารณ์แ ละรายการทางบัญ ชี ที่ มี น ยั สํ า คัญ ตามย่ อ หน้า ที่
15-15ค กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หาก
ข้อมู ลดังกล่าวไม่ได้เปิ ดเผยไว้ที่อื่นในงบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมู ลต้องแสดง
รายการตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปั จจุบนั
16ก.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาล
เช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิ นประจํ าปี หรื อข้อเท็ จจริ งที่ว่ ากิ จการได้เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีหรื อวิธีการคํานวณ โดยเปิ ดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงนั้น
16ก.2 การอธิ บ ายความเห็ น เกี่ย วกับ การดํ า เนิ น งานในงวดระหว่ า งกาลที่มี ล กั ษณะเป็ น
วัฏจักรหรือฤดู กาล
16ก.3 ลักษณะและจํ านวนเงินของรายการทีม่ ีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ
กําไรสุทธิ หรื อกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นรายการไม่ปกติ เนื่องจากลักษณะ ขนาด หรื อ
การเกิดขึ้ นของรายการนั้น
16ก.4 ลัก ษณะและจํ า นวนเงิ น ของการเปลี่ย นแปลงประมาณการของจํ า นวนเงิ น ที่ เ คย
รายงานไว้ในงวดระหว่ างกาลก่ อนของรอบปี บัญชี เ ดียวกัน หรื อการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของจํ านวนเงินทีเ่ คยรายงานในงวดปี บัญชีล่าสุด
16ก.5 การซื้ อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน
16ก.6 จํ านวนเงินปั นผลจ่ าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้ ) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้ สามัญ
และหุน้ ประเภทอื่น
16ก.7 ข้อ มู ล ตามส่ ว นงาน มี ด ัง ต่ อ ไปนี้ (การเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามส่ ว นงานต้อ งรวมใน
งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่ กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
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(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน กําหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลตาม
ส่วนงานในงบการเงินประจํ าปี )
16ก.7.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก หากเรื่องนี้ ได้รวมไว้ในการวัดกําไรหรือขาดทุน
ตามส่ ว นงานที่ ไ ด้ร ับ การสอบทาน โดยผู ม้ ี อํ า นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า น
การปฏิ บ ตั ิ ก ารหรื อ เจ้า หน้า ที่ อื่ น ที่ โ ดยปกติ นํ า เสนอข้อ มู ล ดัง กล่ า วต่ อ
ผูม้ ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบตั ิการ
16ก.7.2 รายได้ระหว่ างส่ วนงาน หากเรื่องนี้ ได้รวมอยู่ในการวัดกําไรหรือขาดทุน
ตามส่วนงานที่ได้รบั การสอบทานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผูม้ ีอํานาจ
ตัด สิ นใจ หรื อ ตามปกติ ไ ด้นําเสนอข้อ มู ลดัง กล่ า วต่ อหัว หน้า เจ้า หน้า ที่
บริหารผูม้ ีอํานาจในการตัดสินใจ
16ก.7.3 ตัววัดกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.4 สินทรัพย์รวมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมู ลค่าที่เปิ ดเผย
ในงบการเงินงวดปี บัญชีล่าสุด
16ก.7.5 คําอธิ บายความแตกต่ างจากงบการเงินปี ล่าสุดในการแบ่งแยกส่วนงาน
หรือ การวัดมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและกําไรหรือ
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) และการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก อย่างไรก็ตาม หากกิจการปั นส่ วนรายการต่ อไปนี้ เช่ น ค่ าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ให้แก่ หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ
กระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและกําไรหรือ
ขาดทุนหลังหักรายการดังกล่าว รายการกระทบยอดที่มีสาระสําคัญต้อง
ระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16ก.8 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งไม่ได้แสดงในงบการเงินระหว่าง
กาลของงวดทีน่ าํ เสนอ
16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิ จการในระหว่ างงวดระหว่ างกาล
ซึ่ งรวมถึงการรวมธุ รกิจ การได้หรือเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสร้าง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุ รกิจ
ให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ

การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19.

หากงบการเงินระหว่ างกาลได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าว งบการเงินระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจัดทําตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหากไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งวดที่ตอ้ งนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
20.

รายงานระหว่ า งกาลต้อ งรวมงบการเงิ น ระหว่ า งกาลแบบสมบู ร ณ์ห รื อ แบบย่ อ สํ า หรับ
งวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาลปั จจุ บนั และงบแสดงฐานะการเงิน
เปรียบเทียบ ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีล่าสุดทีผ่ ่านมา
20.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหว่างกาลปั จจุบนั และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชีปัจจุ บนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาลและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ เพือ่ การเปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน รายงานระหว่างกาลอาจจะนําเสนอแต่ละงวดเป็ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพียงงบเดียวหรือแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน) โดย
ส่วนที่สองจะเริ่มต้นด้วยกําไรหรือขาดทุนรวมถึงแสดงส่วนประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
20.3 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีปัจจุบนั
จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล พร้อมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าวเพือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ง แต่ ต ้น ปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน จนถึ ง วัน สิ้ นงวด
ระหว่ างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรี ยบเที ยบ เพื่อเปรียบเที ยบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน

21.

สําหรับกิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ ชัด ข้ อมูลทางการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดของงวดระหว่างกาล และข้ อมูลเปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของสิบสองเดือนก่อน
จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น กิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ ชัด
ควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 20

22.

ภาคผนวก ก แสดงตั ว อย่ า งของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีต้ อ งนํา เสนอสํา หรั บ กิจ การที่นํา เสนอ
งบการเงินทุกงวดครึ่งปี และทุกไตรมาส

ความมีสาระสําคัญ
23.

ในการพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละรายการนั้น ควรรับรู ้ วัดมูลค่า จัดประเภท และเปิ ดเผยอย่างไร
ในงบการเงินระหว่างกาล กิจการต้องประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดยสัมพันธ์กบั
ข้อ มู ล ที่ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น ระหว่ า งกาล ในการประเมิ นความมี ส าระสํ าคัญ กิ จการต้อง
ตระหนักว่ าในงบการเงิ นระหว่ างกาล กิ จการอาจต้องใช้การประมาณการในการวัดมู ลค่ า
มากกว่าทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าในงบการเงินประจํ าปี
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24.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ดพลาด
ระบุว่าข้ อมูลจะถือว่ามีสาระสําคัญหากการไม่แสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลผิดพลาดมีผลกระทบ
ต่ อการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจของผู้ ใช้ งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุง 2555)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยรายการที่มีสาระสําคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น
ตัวอย่างเช่น การดําเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กําหนดให้ เปิ ดเผยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ข้ อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ทั้งสองฉบับไม่ได้ ระบุจาํ นวนเพื่อใช้ ในการตัดสินความมีสาระสําคัญของข้ อมูล

25.

แม้ ว่ากิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสําคัญเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การใช้ ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
รับรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่ างกาลนั้น ดังนั้น กิจการจะรับรู้และเปิ ดเผย
ข้ อมู ลของรายการ เช่ น รายการที่ไม่ ปกติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการ และข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับข้ อมูลที่แสดง
อยู่ในงวดระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดที่อาจเป็ นผลจากการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล กิจการ
ต้ องตระหนักอยู่เสมอว่างบการเงินระหว่างกาลต้ องให้ ข้อมูลทุกอย่างที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถ
เข้ าใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวดระหว่างกาลนั้น

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจํ าปี
26.

หากการประมาณการจํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ร ายงานไว้ใ นงบการเงิ น ระหว่ า งกาลของงวดก่ อ น
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นนัยสําคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายของรอบปี บัญชี โดยที่
กิจการจะไม่ได้นําเสนองบการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายนี้ แยกต่างหาก กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจํ านวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของงบการเงินประจํ าปี สําหรับรอบปี บัญชีน้นั

27.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้ อผิดพลาด กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจํานวนเงิน
(ถ้ าปฏิบัติได้ ) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญใน
งวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่คล้ ายคลึงกันในงบการเงินระหว่างกาลตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ ายที่ต้อง
เปิ ดเผย ได้ แก่ การปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ การปรับโครงสร้ าง หรือผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ได้ เคย
รายงานไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 26 สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ
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เกี่ยวข้ องเฉพาะข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิจการไม่ ต้องรวมข้ อมูลทางการเงิน
เพิ่มเติมที่เปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้ ในงบการเงินประจําปี

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจํ าปี
28.

กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจํ าปี
เว้นแต่ นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุดนั้นจะใช้ใน
งบการเงินประจํ าปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ
นําเสนองบการเงินเป็ น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ต้องไม่มีผลกระทบต่ อการ
วัดผลการดําเนินงานประจํ าปี เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่ าว การวัดมู ลค่ าเพื่อจัดทํ า
งบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปั จจุบนั

29.

ข้ อ กํา หนดที่ว่ า กิจ การต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกัน สํา หรั บ งบการเงิ น ระหว่ า งกาลและ
งบการเงินประจําปี อาจทําให้ ดูเหมือนว่าการวัดมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็ นอิสระจากรอบระยะเวลา
รายงานอื่นๆ แต่ ข้อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนําเสนองบการเงินระหว่ างกาล
ต้ องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดําเนินงานประจําปี ชี้ให้ เห็นว่างวดระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ง
ของงวดปี บัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่ าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บันทําให้ กิจการ
ต้ องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ได้ รายงานไว้ ในงวดระหว่างกาลก่อนๆ ใน
รอบปี บัญชีปัจจุ บัน อย่ างไรก็ตาม หลั กเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดระหว่างกาลยังคงต้ องเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในงบการเงินประจําปี

30.

ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้
30.1 หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ แ ละวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น จากการปรั บ ลดมู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร้ าง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ในงวดระหว่างกาลเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่กจิ การใช้ ในจัดทํางบการเงินประจําปี ไม่ว่า
กิจการจะจัดทํางบการเงินระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้และวัดมูลค่า
รายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่าง
กาลต่ อมาในรอบปี บัญ ชี เดียวกัน กิจการต้ องทํา การเปลี่ยนแปลงประมาณการนั้ น ใน
งวดระหว่างกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นการบันทึกเพิ่มหรือกลับบัญชีรายการขาดทุน
ที่ได้ บันทึกไปแล้ ว
30.2 รายจ่ายที่ไม่ ถือเป็ นสินทรัพย์ตามคํานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้ องไม่บันทึกเป็ น
รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้ องรอข้ อมูล
เพิ่มเติมในอนาคตก่อนที่จะกําหนดได้ ว่ารายจ่ ายดังกล่ าวจะเป็ นสินทรั พย์ตามคํานิยาม
หรือไม่ หรือด้ วยเหตุผลที่ว่าจํานวนกําไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปี บัญชี
เดียวกันจะได้ ไม่แตกต่างกันเกินไป
30.3 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้ วยประมาณการ
ที่ดีท่สี ุดโดยอัตราที่ใช้ ในการคํานวณต้ องเป็ นอัตราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักทั้งปี ที่
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คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปี บัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินได้ ค้างจ่ายในงวด
ระหว่ า งกาลต่ อ มาของรอบปี บัญ ชี เดีย วกันหากการประมาณการของอัต ราภาษี เงิ น ได้
ประจําปี เปลี่ยนแปลงไป
31.

แม่ บทการบั ญชี (ปรั บปรุง 2552) ระบุ ว่าการรั บรู้รายการ คือ กระบวนการรวมรายการเข้ า เป็ น
ส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหากรายการนั้นเป็ นไปตามคํา
นิยามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ คํานิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่าย ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานของการรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็ นงบการเงินประจําปี
หรืองบการเงินระหว่างกาล

32.

กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรั พย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่ างกาลและวันสิ้นงวดปี บัญชี รายจ่ ายซึ่งโดยลักษณะแล้ วไม่ เข้ าเงื่อนไขเป็ นสินทรั พย์ตาม
คํานิยาม ณ วันสิ้นงวดปี บัญชีต้องไม่ บันทึกเป็ นสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดระหว่ างกาล ในทํานอง
เดียวกันหนี้สนิ ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้ องเป็ นภาระผูกพันที่กจิ การมีอยู่ ณ วันนั้น
ซึ่งเป็ นหลักการที่ถอื ปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับรู้หนี้สนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี

33.

ลักษณะสําคัญของการเกิดรายการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและกระแสออกของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ก็ต่อเมื่อกระแสเข้ าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว ในทางกลับกันกิจการต้ องไม่รับรู้รายการ
เป็ นรายได้ และค่ าใช้ จ่ายหากกระแสเข้ าหรือกระแสออกนั้นยังไม่เกิดขึ้น แม่บทการบัญชีระบุว่า
กิจการควรรับรู้ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก
มีการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม แม่บทการบัญชีไม่อนุญาตให้ กจิ การรับรู้
รายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ หากรายการนั้นไม่เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตามคํานิยาม

34.

ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสด ที่รายงาน
ในงบการเงิน กิจการที่นาํ เสนอเฉพาะงบการเงินประจําปี สามารถใช้ ข้อมูลทางบัญชีท้ังหมดที่มีอยู่
ตลอดงวดปี บัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็ นการที่กจิ การนําเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบัน
มาใช้ น่ันเอง

35.

กิจการที่นาํ เสนองบการเงินรายครึ่งปี สามารถใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปี หรือหลังจากนั้นเล็กน้ อย
เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสําหรับงวดครึ่งปี แรก และใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวันสิ้นงวดปี บัญชี
หรือหลังจากนั้นเล็กน้ อยเพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน การวัดมูลค่าสําหรับ
สิบสองเดือนต้ องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่อาจเป็ นไปได้ ของจํานวนเงินที่เคยประมาณ
ไว้ สาํ หรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ต้องปรับย้ อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
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36.

กิจการที่นาํ เสนองบการเงินบ่อยครั้งกว่ารายครึ่งปี ต้ องวัดมูลค่ าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายสําหรับ
งวดระหว่างกาลแต่ ละงวดโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บัน โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ขณะที่จัดทํางบการเงินแต่ละงวดนั้น จํานวนของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล
ปั จจุ บันต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่แสดงไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
ของปี บั ญ ชี เ ดี ย วกัน โดยไม่ ต้ อ งปรั บ ย้ อ นหลั ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาลงวดก่ อ น อย่ า งไรก็ต าม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ

รายได้ที่ได้รบั ตามฤดูกาล รายได้ที่ได้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่ได้รบั เป็ นครั้งคราว
37.

รายได้ที่ได้รบั ตามฤดู กาล รายได้ที่รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่ได้รบั เป็ นครั้งคราวต้องไม่
คาดการณ์ห รื อ รอการรับรู ้ ณ วัน สิ้ นงวดระหว่ า งกาล หากการคาดการณ์ห รื อ การรอรับ รู ้
ดังกล่าวไม่เหมาะสม ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีน้นั ของกิจการ

38.

ตัวอย่างของรายได้ ท่ยี ังไม่เกิด ซึ่งกิจการไม่สามารถบันทึกเป็ นรายได้ ไว้ ล่วงหน้ า ได้ แก่ รายได้ จาก
เงินปั นผล รายได้ ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล นอกจากนี้บางกิจการอาจได้ รับรายได้ ใน
งวดระหว่างกาลบางงวดสูงกว่างวดอื่นๆ ในรอบปี บัญชีเดียวกันเป็ นประจํา เช่น รายได้ จากการขาย
สินค้ าตามฤดูกาล กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ ท้งั จํานวนเมื่อเกิดขึ้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
39.

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างปี บัญชีของกิจการ ต้องคาดการณ์หรือรอการรับรู ้
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมือ่ เป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะ
คาดการณ์หรือรอการรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี

การนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
40.

ภาคผนวก ข แสดงตั ว อย่ า งการนํา หลั ก การเกี่ย วกับ การรั บ รู้ ร ายการและการวั ด มู ล ค่ า ตาม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 39 มาปฏิบัติ

การใช้การประมาณการ
41.

กิจการต้องใช้วิธีวดั มู ลค่ าที่ทําให้มนั ่ ใจว่า ข้อมู ลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ
เชื่อถือได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคัญอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ผูใ้ ช้
งบการเงินเข้าใจฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจต้องอาศัยการ
ประมาณการที่สมเหตุ สมผลเพื่อวัดมู ลค่ ารายการบางรายการในงบการเงิ นประจํ าปี และ
งบการเงิ น ระหว่ า งกาล ซึ่ ง ตามปกติ กิ จ การจํ า เป็ นต้อ งใช้ก ารประมาณการในการจั ด ทํ า
งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่ อ้ งใช้ในการจัดทํางบการเงินประจํ าปี

42.

ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่ างของการใช้ การประมาณการในการวัดมูลค่ ารายการในงบการเงิน
ระหว่างกาล
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การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน
43.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงที่กําหนด
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ กิ จ การต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ใดข้อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
43.1 ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และงบการเงิน
ระหว่างกาลของรอบปี บัญชีก่อนที่นาํ มาเปรียบเทียบ ซึ่งจะปรับย้อนหลังในงบการเงิน
ประจํ าปี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือ
43.2 ปรับปรุ งงบการเงิ นระหว่ างกาลของงวดก่ อนในรอบปี บัญชี ปัจจุ บนั และงบการเงิน
ระหว่างกาลของรอบปี บัญชีก่อนทีน่ าํ มาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหม่โดยวิธี
เปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ หากไม่สามารถ
ระบุ ถึงผลกระทบสะสม ณ วันต้นปี บัญชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มี
ผลกระทบต่อปี บัญชีก่อน ๆ ได้ในทางปฏิบตั ิ

44.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ มี วัต ถุประสงค์เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ากิจ การใช้ นโยบายการบัญ ชี เดียวกัน
สําหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปี บัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีต้องสะท้ อนให้ เห็นด้ วยวิธีปรับย้ อนหลังโดยกิจการต้ องปรับข้ อมูลทางการเงิน
ของงวดก่ อ นที่ย้ อ นหลั ง ไปไกลที่สุด ที่ส ามารถทํา ได้ ใ นทางปฏิบัติ อย่ า งไรก็ต าม หากกิจ การ
ไม่ สามารถกําหนดจํานวนสะสมที่ต้องใช้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินของงวดก่อนได้ ในทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่ าว กําหนดให้ กิจการสามารถใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวัน
แรกสุดที่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ส่วนผลกระทบตามย่อหน้ าที่ 43 กําหนดให้ กจิ การที่เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีในปี บัญชีปัจจุบันใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ ใช้ วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้ นไป แต่ต้องถือปฏิบัติต้งั แต่ต้นปี บัญชี

45.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ อนุ ญาตให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่ างกันในรอบปี บัญชี
เดียวกัน เนื่องจากจะทําให้ การปั นส่วนรายการระหว่ างงวดทําได้ ยาก นอกจากนี้ยังจะทํา ให้ ผ ล
การดํา เนิน งานไม่มีค วามชัด เจน และทํา ให้ เ กิด ความยากต่อ การวิเ คราะห์แ ละความเข้ า ใจ
งบการเงินระหว่างกาล
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วันถือปฏิบตั ิ
46.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

47.

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

48.
49.

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้จดั ทําขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ได้จดั ทํา
ขึ้นโดยครอบคลุมเรือ่ งดังต่อไปนี้

ก การแสดงงวดบัญชีทีต่ อ้ งนําเสนอรายงาน
ข ตัวอย่างการนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบตั ิ
ค ตัวอย่างการใช้การประมาณการ

ก. การแสดงงวดบัญชีทีต่ อ้ งนําเสนอรายงาน
ภาคผนวกนี้ จัดทําขึ้น เพื่ อแสดงตัวอย่ างการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 20 เพื่ อให้
สามารถเข้ าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ดีย่งิ ขึ้น

กิจการที่นาํ เสนองบการเงินระหว่างกาลทุกครึ่งปี
ก1.

กิจ การที่มี ง วดปี บั ญ ชี ส้ ิน สุด วั น ที่ 31 ธั น วาคม (ซึ่ ง เป็ นไปตามปี ปฏิทิน ) ให้ กิจ การนํา เสนอ
งบการเงินระหว่างกาลไม่ ว่าจะเป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ สําหรับงวดครึ่งปี สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
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30 มิถุนายน 25X1

31 ธันวาคม 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

กิจการที่นาํ เสนองบการเงินระหว่างกาลทุกไตรมาส
ก2.

กิจการที่มีงวดปี บัญชีส้ ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซึ่งเป็ นไปตามปี ปฏิทิน) ให้ กิจการนําเสนองบ
การเงินระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่ อ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 25X1

31 ธันวาคม 25X0

30 มิถุนายน 25X1
30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0
30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

ข. ตัวอย่างการนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ ทํา ขึ้น เพื่ อ แสดงตั ว อย่ า งการนํา หลั ก การรั บ รู้ร ายการและการวั ด มู ล ค่ า มาถื อ ปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 39 เพื่อให้ สามารถเข้ าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ดีย่งิ ขึ้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าประกันภัยที่กิจการผูจ้ า้ งออกให้
ข1.

หากกิจการรับภาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแทนลูกจ้ างหรือจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันภัย
ที่รัฐบาลสนับสนุ น ซึ่งจํานวนที่ต้องจ่ ายมีการคํานวณเป็ นรายปี ค่ าใช้ จ่ายส่วนที่เกี่ยวข้ องกันให้
กิจการผู้จ้างรับรู้ในงวดระหว่างกาล โดยใช้ ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหรืออัตรา
การจ่ายถัวเฉลี่ยของปี แม้ ว่าจํานวนที่จ่ายส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นในช่ วงต้ นงวดปี บัญชี ตัวอย่างที่พบ
โดยทั่วไปคือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหรือค่าประกันภัยที่กิจการผู้จ้างออกให้ ซ่ึงอาจกําหนดว่ า
ออกให้ จนถึงระดับสูงสุดระดับหนึ่งที่กาํ หนดไว้ ของเงินได้ ของพนักงานแต่ละคน สําหรับพนักงาน
ที่มีรายได้ สูง เงินได้ อาจถึงระดับเงินได้ สูงสุดที่กาํ หนดนั้นก่อนวันสิ้นงวดปี บัญชีท่ีกิจการผู้จ้าง
ไม่ต้องออกเงินให้ อกี ต่อไปจนถึงวันสิ้นปี

การยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญ่ที่ทําเป็ นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้
ข2.

ต้ นทุนของการยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญ่ท่ที าํ เป็ นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้ หรือรายจ่าย
ที่มีลักษณะเป็ นฤดูกาลที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นในช่ วงหลังของปี กิจการต้ องไม่ คาดการณ์เพื่อบันทึก
บัญชีในงบการเงินระหว่างกาล นอกจากว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน
แล้ ว กิจการที่มีความตั้งใจหรื อมีความจําเป็ นที่จะก่ อให้ เกิดรายจ่ ายในอนาคตไม่ อาจถือได้ ว่า
กิจการมีภาระผูกพัน
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ประมาณการหนี้ สิน
ข3.

กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิน หากกิจ การไม่ มี ท างเลื อ กอื่น เว้ น แต่ กิจ การจะต้ อ งโอน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันเป็ นผลของเหตุการณ์ท่เี กิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมาน กิจการต้ องบันทึกปรับปรุงจํานวนภาระหนี้สนิ ให้ สงู ขึ้นหรือตํ่าลงพร้ อมทั้งรับรู้รายการผล
ขาดทุนหรือรายการผลกําไรในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนของประมาณการหนี้สินที่ดีท่สี ุดของ
กิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป

ข4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการใช้ เกณฑ์ในการรับรู้ และวัดมูลค่ าประมาณการหนี้สิน
ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภาระผูกพัน
ที่กจิ การต้ องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจออกไปนั้นมิได้ ข้ ึนอยู่กบั ปัจจัยของช่วงเวลาของการรายงาน
แต่เป็ นเรื่องข้ อเท็จจริง

โบนัสปลายปี
ข5.

ลักษณะของการจ่ ายโบนัสปลายปี มีความแตกต่ างกันไปในแต่ ละกิจการ กิจการบางกิจการจ่ าย
โบนัสให้ พนักงานเฉพาะที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาที่กาํ หนด กิจการบางกิจการจ่ายโบนัสตามผล
การดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี การจ่ายโบนัสอาจขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริหาร
หรือเป็ นไปตามสัญญาที่ได้ ตกลงกันไว้ หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี คยถือปฏิบัติมาในปี ก่อน

ข6.

โบนัสจะรับรู้ในงวดระหว่างกาลได้ กต็ ่อเมื่อ
ข6.1 การให้ โบนัสนั้นเป็ นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเป็ นไปตามที่ถือปฏิบัติมาใน
อดีตอันถือได้ ว่าภาระผูกพันได้ เกิดขึ้นจากการอนุมาน ซึ่งกิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
จะต้ องจ่ายเงินโบนัสนั้น
ข6.2 สามารถระบุประมาณการโบนัสนั้นได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)

จํ านวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่าที่อาจเกิดขึ้ น
ข7.

จํานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่าที่อาจเกิดขึ้นเป็ นตัวอย่ างของภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุ มาน ที่ผ้ ูเช่ าควรรับรู้เป็ นหนี้สิน หากสัญญาเช่ ามีเงื่อนไขว่าการชําระค่าเช่ าในอนาคต
ขึ้นอยู่กบั ว่าผู้เช่าสามารถทํารายได้ จากการขายประจําปี ถึงระดับที่กาํ หนดไว้ ในสัญญา ภาระผูกพัน
จะถือว่าได้ เกิดขึ้นในงวดระหว่างกาลของงวดปี บัญชีก่อนที่ผ้ ูเช่าจะมีรายได้ จากการขายถึงระดับที่
กําหนดไว้ ในสัญญา หากผู้เช่าคาดหมายได้ อย่างแน่นอนว่าผู้เช่าจะสามารถมีรายได้ จากการขายได้
ตามที่กาํ หนดไว้ และผู้เช่าไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการชําระเงินค่าเช่าในอนาคต
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ข8.

กิ จ การต้ อ งใช้ คํา นิ ย ามและเกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนสํา หรั บ งวดระหว่ า งกาล
เช่ นเดียวกับที่ใช้ สาํ หรั บงวดสิ้นปี บัญชี กิจการต้ องรั บรู้รายจ่ ายที่เกิดขึ้นก่อนแต่ ไม่ เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขทุ ก ข้ อ ของการรั บ รู้ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ส่ ว นรายจ่ า ยที่เ กิด ขึ้ นและ
เข้ าเงื่อนไขทุกข้ อของการรั บรู้สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนกิจการต้ องรับรู้เป็ นต้ นทุนของสินทรั พย์ไม่ มี
ตัวตน การเลื่อนรับรู้การเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยการตั้งเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่ าง
กาลเพี ยงแต่ คาดการณ์ว่าจะเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อของการรั บรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนในภายหลัง
งวดปี บัญชีน้ันเป็ นการไม่ถูกต้ อง

เงินบํานาญ
ข9.

ต้ นทุนเงินบํานาญสําหรับงวดระหว่างกาลคํานวณตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บัน
โดยใช้ อัตราต้ นทุนเงินบํานาญที่กาํ หนด ณ วันสิ้นงวดปี บัญชีก่อนโดยใช้ สมมติฐานการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และปรับปรุงสําหรับความผันผวนทางการตลาดที่มีนัยสําคัญ
นับตั้งแต่เวลานั้น และปรับสําหรับการทยอยจ่ายชําระที่สาํ คัญ การจ่ายชําระหมด หรือการจ่ายครั้ง
เดียวที่สาํ คัญ

ค่าใช้จ่ายพนักงานเกีย่ วกับการพักร้อน วันหยุด การหยุดงานอื่นโดยได้รบั ค่าตอบแทน
ข10. การที่พนักงานหยุดงานโดยได้ รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไม่ได้ ใช้ ในงวดปัจจุบัน
นั้ น และสามารถยกยอดไปใช้ ไ ด้ ใ นงวดอนาคต กิ จ การต้ อ งวั ด ค่ า รายจ่ า ยที่อ าจเกิด ขึ้ นและ
ภาระผูกพันของเวลาหยุดงานที่ได้ รับค่าตอบแทนชนิดสะสมตามจํานวนที่กจิ การคาดว่าจะต้ องจ่าย
สําหรับวันหยุดงานที่ยังไม่ได้ ใช้ แต่สามารถสะสมไปใช้ ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน หลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะต้ องนํามาถือปฏิบัติท้งั ในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี ในทางกลับกัน
กิจการต้ องไม่รับรู้ค่าใช้ จ่ายหรือหนี้สนิ สําหรับวันหยุดงานที่ได้ รับค่าตอบแทนแต่ไม่ถือว่าสะสมได้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่ างกาลเช่ นเดียวกับที่กิจการจะต้ องปฏิบัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจําปี

รายจ่ ายที่เกิดอย่างไม่สมํา่ เสมอแต่มีแผนที่จะจ่ าย
ข11. งบประมาณของกิจการอาจรวมรายจ่ายบางประเภทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอในระหว่าง
งวดปี บัญชี เช่ น เงินบริจาค ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน ค่าใช้ จ่ายเหล่านี้โดยทั่วไปขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของผู้บริหาร แม้ ว่าจะมีการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายเหล่านี้และมีแนวโน้ มว่าจะ
เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นี้ ทุ ก ปี กิ จ การไม่ ส ามารถรั บ รู้ รายจ่ า ยที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นภาระผู ก พั น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลได้ หากภาระผูกพันไม่ถอื เป็ นหนี้สนิ ตามคํานิยาม
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การวัดมูลค่าภาษีเงินได้ระหว่างกาล
ข12. ภาษีเงินได้ ระหว่างกาลให้ ต้ังค้ างจ่ายไว้ โดยใช้ อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้ กับผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่า
จะได้ กล่าวคือ ภาษีเงินได้ ระหว่างกาลคํานวณโดยใช้ กาํ ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ของงวดระหว่างกาล
คูณด้ วยอัตราภาษีท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ข13. ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 ได้ ระบุถึงการให้ ใช้ หลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าเดียวกัน
สํา หรั บ งบการเงิ น ระหว่ า งกาลและงบการเงิ น ประจํา ปี ด้ ว ยเหตุ ท่ีภ าษี เ งิ น ได้ จ ะคํา นวณโดย
ใช้ เกณฑ์สาํ หรั บปี ดังนั้น ภาษีเงินได้ ระหว่ างกาลจึงต้ องคํานวณจากกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ของงวดระหว่างกาลคูณด้ วยอัตราภาษีท่คี าดว่าจะนํามาใช้ กบั กําไรรวมสําหรับปี ซึ่งเป็ นอัตราภาษี
เงินได้ เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้ การประมาณอัตราภาษีเงินได้ ท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยทั้งปี นี้จึงต้ องสะท้ อน
ถึงโครงสร้ างอัตราภาษีแบบก้ าวหน้ าที่คาดว่ าจะนํามาใช้ กับกําไรรวมทั้งปี รวมถึงกฎหมายภาษี
อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ ท่มี ีผลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ในงวดปี บัญชีน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ ให้ แนวทาง
ปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างเป็ นสาระสําคัญในกฎหมายเกี่ยวกับอัตราภาษี เงินได้ การ
ประมาณอัตราภาษี เงินได้ เฉลี่ยทั้งปี จึงต้ องมีการประมาณการขึ้นใหม่โดยใช้ หลักคํานวณจากยอด
กําไรสะสมทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ตามย่ อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 16.4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผย
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญด้ วย
ข14. ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได้ อัตราภาษีเงินได้ ท่แี ท้ จริงถัวเฉลี่ยทั้งปี ต้ องพิจารณาแยกเป็ นแต่ละอัตรา
สํา หรั บ แต่ ละหน่ ว ยภาษี โ ดยคู ณกํา ไรสุทธิก่อ นภาษี ของงวดระหว่ างกาลของแต่ ละหน่ ว ยภาษี
ในทํานองเดียวกัน หากอัตราภาษีเงินได้ ท่ใี ช้ กับประเภทของเงินได้ มีอัตราที่ต่างกัน (เช่ น กําไร
ส่วนทุน (Capital Gains) หรือกําไรจากอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง) ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได้
อัตราภาษีเงินได้ ท่ีต่างกันต้ องแยกใช้ กับกําไรสุทธิก่อนภาษีของงวดระหว่ างกาลสําหรับรายได้
แต่ ละประเภท ขณะที่อัตราภาษีดังกล่ าวต้ องการประมาณการที่ถูกต้ องที่สุด แต่ อาจไม่บรรลุผล
ในทุกกรณี ดังนั้น การใช้ อตั ราภาษีเงินได้ ถวั เฉลี่ยของต่างหน่วยภาษีเงินได้ หรือต่างประเภทเงินได้
อาจนํา มาใช้ ได้ ห ากเป็ นการประมาณการที่ มี เ หตุ ผ ลมากกว่ า การใช้ อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ แ บบ
เฉพาะเจาะจง
ข15. ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงการคํานวณภาษีเงินได้ ตามที่กล่ าวข้ างต้ น สมมติว่ากิจการแห่ งหนึ่งจัดทํา
งบการเงินรายไตรมาสโดยคาดว่ าจะมีกาํ ไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท และต้ องเสีย
ภาษีเงินได้ จากกําไรสุทธิสาํ หรับปี ในอัตราภาษีร้อยละ 20 สําหรับ 20,000 บาทแรก และส่วนที่เกิน
กว่ า จํานวนดั งกล่ าวต้ องเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 โดยที่ก ําไรสุทธิของกิจการเป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ จํานวนภาษีเงินได้ ท่แี สดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสจะมีจาํ นวนดังนี้
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้ นงวดปี
ภาษีเงินได้ (บาท) 2,500

2,500

2,500

2,500

10,000

ภาษีเงินได้ รวม 10,000 บาท นี้เป็ นจํานวนภาษีท่คี าดว่าจะต้ องจ่ายสําหรับปี จํานวน 40,000 บาท
ซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิก่อนภาษี
ข16. ตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่ากิจการแห่งหนึ่งซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีกาํ ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ในไตรมาสแรกเป็ นจํานวน 15,000 บาท แต่กจิ การคาดว่าจะเกิดผลขาดทุนสุทธิไตรมาสละ 5,000
บาท ในสามไตรมาสต่อมา (ดังนั้น กําไรสุทธิก่อนภาษีสาํ หรับปี เท่ากับศูนย์) กิจการคาดว่าอัตราภาษี
เงินได้ เฉลี่ยทั้งปี จะอยู่ท่รี ้ อยละ 20 ภาษีเงินได้ ท่แี สดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสแสดงได้ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้ นงวดปี
ภาษีเงินได้ (บาท) 3,000

(1,000)

(1,000)

(1,000)

0

กรณีที่งวดปี บัญชีแตกต่างกันจากงวดปี ภาษี
ข17. ในกรณีท่งี วดปี บัญชีแตกต่างจากงวดปี ภาษี ภาษีเงินได้ สาํ หรับงวดระหว่างกาลของงวดปี บัญชีให้
ใช้ อัตราภาษีเงินได้ ท่ีแท้ จริงถัวเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณการไว้ แยกสําหรั บแต่ ละงวดปี ภาษีคูณด้ วย
สัดส่วนจํานวนกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ของแต่ละปี ภาษีน้ัน
ข18. ตัวอย่างเช่น กิจการแห่งหนึ่งมีงวดปี บัญชีส้ นิ สุดวันที่ 30 มิถุนายน จัดทํางบการเงินรายไตรมาส
และมีงวดปี ภาษีส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (งวดปี บัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30
มิถุนายน) โดยกิจการมีกาํ ไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ เฉลี่ยทั้งปี
โดยประมาณอยู่ท่รี ้ อยละ 30 ในปี ที่ 1 และร้ อยละ 40 ในปี ที่ 2

ภาษีเงินได้ (บาท)

ไตรมาส
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย.
ปี ที่ 1
3,000

สําหรับปี
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
สิ้ นสุดวันที่ สิ้ นสุดวันที่ สิ้ นสุดวันที่ สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 31 มี.ค.
30 มิ.ย.
30 มิ.ย.
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 2
ปี ที่ 2
3,000
4,000
4,000
14,000

รายการหักภาษี (เครดิตภาษี)
ข19. หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี บ างแห่ งยอมให้ ผ้ ู จ่ายภาษี หัก ภาษี จ่า ยได้ ด้ วยยอดเงินของรายจ่ ายเพื่ อ
การลงทุ น การส่ ง ออก รายจ่ า ยเพื่ อการวิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ ฐานภาษี อ่ื น ๆ โดยทั่ ว ไป
การใช้ ประโยชน์ ทางภาษีดังกล่ าว จะส่งผลต่ อการคํานวณอัตราประมาณการอัตราภาษี เงินได้
ที่แท้ จริงถัวเฉลี่ยทั้งปี เพราะว่ ากฎหมายภาษีอากรและข้ อบังคับส่วนใหญ่ มักจะยอมให้ หักภาษี
(เครดิตภาษี) สําหรั บการคํานวณภาษีสาํ หรั บปี ในทางตรงกันข้ ามประโยชน์ทางภาษีสาํ หรั บ
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เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะรับรู้ในการคํานวณค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดระหว่ างกาลนั้นได้
ในทํานองเดียวกันอัตราภาษีอัตราพิเศษที่นาํ ไปใช้ คาํ นวณสําหรับเงินได้ บางประเภทไม่สามารถ
นํามารวมคํานวณเพื่อหาอัตราภาษีท่แี ท้ จริงประจําปี เพียงอัตราเดียว ยิ่งไปกว่านั้นในบางหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีประโยชน์ทางภาษี หรือรายการหักภาษีรวมถึงกรณีท่เี กี่ยวกับรายจ่ ายเพื่อการลงทุน
และระดับของการส่งออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได้ จะคล้ ายคลึงกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มากกว่า และจะรับรู้ในการคํานวณในงวดระหว่างกาลได้ เมื่อเกิดรายการดังกล่าวขึ้น

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหักภาษียกมาและยกไป
ข20. ผลประโยชน์ ท างภาษี ข องรายการขาดทุ น ทางภาษี ย กมาจะถู ก สะท้ อ นอยู่ ใ นงวดระหว่ า งกาล
ที่ผลขาดทุนทางภาษีซ่ึงเกี่ยวข้ องกันเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได้ กําหนดไว้ ว่า ผลประโยชน์ท่เี กี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งสามารถยกมาชดเชย
กับภาษีเงินได้ ในงวดปั จจุ บันของงวดที่แล้ วต้ องรับรู้เป็ นรายการทรัพย์สิน และต้ องรับรู้รายการ
เช่นเดียวกันในการลดยอดค่าใช้ จ่ายภาษีหรือเพิ่มยอดรายได้ ภาษีท่เี กี่ยวโยงกัน
ข21. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ กําหนดไว้ ว่า กิจการต้ องรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ ยกไปและเครดิตภาษีท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้ ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการจะเพียง
พอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และเครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้ มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุง 2555) เรื่ อง ภาษี เงิน ได้ ยังได้ กาํ หนดกฎเกณฑ์สาํ หรั บ การ
ประเมินความเป็ นไปได้ ของกําไรทางภาษี เพื่อว่าจะได้ นาํ เอารายการขาดทุนทางภาษีและเครดิต
ภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ มาใช้ ประโยชน์ได้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นต้ องนํามาถือปฏิบัติ ณ วันสิ้นงวดระหว่าง
กาลแต่ ละงวดและถ้ าตรงตามกฎเกณฑ์ดังกล่ าวผลขาดทุนทางภาษียกไปจะถู กนําไปใช้ ในการ
คํานวณประมาณการอัตราภาษีเงินได้ เฉลี่ยทั้งปี
ข22. ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ สมมติ ว่ า กิจ การแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เสนองบการเงิ น รายไตรมาสมี ข าดทุ น จากการ
ดําเนินงานยกไปจํานวน 10,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการคํานวณภาษีเงินได้ ณ วันเริ่มต้ น
ของปี บัญชีปัจจุบันที่รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชียังไม่มีการรับรู้รายการ กิจการทํากําไร
ได้ 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของปี ปั จ จุ บั น และคาดว่ า จะทํา กํา ไรได้ อี ก ไตรมาสละ
10,000 บาท สําหรับสามไตรมาสที่เหลือ โดยไม่รวมผลขาดทุนยกไป การคํานวณประมาณการ
อัตราภาษีเงินได้ เฉลี่ยทั้งปี ประมาณอยู่ท่รี ้ อยละ 40 ภาษีเงินได้ ท่แี สดงในงบการเงินแต่ละไตรมาส
แสดงได้ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้ นงวดปี
ภาษีเงินได้ (บาท) 3,000

3,000

3,000
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3,000

12,000

การเปลีย่ นแปลงในราคาซื้ อตามสัญญาหรือการเปลีย่ นแปลงในราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ข23. ส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ แรงงาน หรือ
สินค้ าและบริการอื่นให้ คาดการณ์ในงวดระหว่างกาลทั้งทางด้ านผู้ซ้ ือและผู้ขาย หากมีความเป็ นไป
ได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า ส่วนลดและการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวได้ เกิดขึ้นแล้ วหรือจะมีผลกระทบ ดังนั้น
ส่วนลดตามสัญญาและส่วนลดราคาจะต้ องนํามาคาดการณ์ด้วย อย่ างไรก็ตาม หากส่วนลดและ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วขึ้ นอยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ กิ จ การจะไม่ ค าดการณ์ ร ายการดั ง กล่ า ว
ในงวดระหว่างกาล เนื่องจากผลของสินทรัพย์และหนี้สินไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในแม่บทการ
บัญชี ที่ว่าสินทรั พย์ต้องหมายถึง ทรั พยากรที่อยู่ ในความควบคุ มของกิจการ อันเป็ นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต และหนี้สนิ ต้ องหมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งการชําระภาระ
ผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้ กจิ การต้ องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจออกไป

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจํ าหน่าย
ข24. ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับงวดระหว่ างกาลให้ คาํ นวณจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ ใ นงวด
ระหว่างกาลนั้น ทั้งนี้ไม่รวมสินทรัพย์ท่วี างแผนว่าจะได้ มาหรือจําหน่ ายออกไปในงวดต่อมาของ
ปี การเงินนั้น

สินค้าคงเหลือ
ข25. การวัด มู ลค่ า สิน ค้ าคงเหลื อในงบการเงิน สําหรั บงวดระหว่ างกาลต้ องใช้ หลั กการเดี ยวกัน กับ
งบการเงินสําหรับงวดปี บัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ
กําหนดวิธรี ับรู้หรือการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ปัญหายุ่งยากเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทางการเงินวันใดวันหนึ่งเป็ นเพราะความจําเป็ นที่จะคํานวณปริมาณ
สินค้ าคงเหลือ ต้ นทุน และมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ แม้ ว่ากิจการใช้ หลักการเดียวกันในการวัดมูลค่า
สินค้ าคงเหลือระหว่ างกาล เพื่อที่จะประหยัดต้ นทุนและเวลา บ่ อยครั้งที่กิจการมักจะใช้ วิธีการ
ประมาณการในการวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ณ งวดระหว่ างกาลมากกว่ า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจําปี ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ างของการทดสอบมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ ณ
วันที่ในงวดระหว่างกาล และการจัดการกับผลต่างของต้ นทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล

มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ของสินค้าคงเหลือ
ข26. มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ พิจารณาโดยอ้ างอิงจากราคาขายและต้ นทุนบวกรายจ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล กิจการจะกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้ า
คงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับที่เคยบันทึกไว้ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลถัดมาได้ กต็ ่อเมื่อมี
ความเหมาะสมที่กจิ การจะสามารถทําเช่นนั้นได้ สาํ หรับวันสิ้นงวดปี บัญชีน้ัน
ข27. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ผลต่างของต้นทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล
ข28. ผลต่ างของต้ นทุนการผลิตที่เกิดจากผลต่างด้ านราคา ประสิทธิภาพ ค่ าใช้ จ่ายและปริมาณของ
กิจการที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จะรับรู้ในกําไรขาดทุน ณ วันที่ในงวดระหว่างกาล
เช่น เดีย วกับ ที่รับ รู้ ใ นกํา ไรขาดทุน สํา หรับ งวดปี บัญ ชี การเลื่ อนการรั บรู้ผลต่ างของต้ นทุ น
การผลิตโดยคาดหมายว่ าจะได้ รับชดเชย ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี อาจเป็ นการไม่ เหมาะสม เพราะ
อาจส่งผลให้ การรายงานสินค้ าคงเหลือในงบการเงินระหว่างกาลแสดงมูลค่าที่สูงหรือตํ่ากว่าต้ นทุน
การผลิตที่แท้ จริง

รายการผลกําไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ข29. การบันทึกรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศในงบการเงิน
ระหว่างกาลต้ องใช้ หลักการเดียวกันกับที่ใช้ ในงบการเงินประจําปี
ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ได้ กาํ หนดวิธกี ารแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่
ใช้ รายงาน ข้ อกําหนดดังกล่ าวรวมถึงแนวทางสําหรับการใช้ อัตราถัวเฉลี่ย หรื ออัตราปิ ด และยัง
รวมถึงแนวทางสําหรับการบันทึกผลของรายการปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน
ต่ างประเทศว่ าควรแสดงในรายการกําไรหรือขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อให้
สอดคล้ องกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กิจการจึงควรใช้ อตั ราถัวเฉลี่ยและอัตรา
ปิ ดของงวดระหว่ า งกาลนั้ น กิจ การจะไม่ ค าดการณ์ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศสําหรับเวลาที่เหลืออยู่ ของปี การเงินปั จจุ บันในการแปลงค่ างบ
การเงินของกิจการในต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล
ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กําหนดให้ รับรู้การปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินของ
กิจการในต่างประเทศเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น กิจการต้ องใช้ หลักการเดียวกันนี้
กับงบการเงินระหว่างกาลในแต่ละงวด ทั้งนี้กจิ การไม่ควรเลื่อนการรับรู้การปรับปรุงจากการแปลง
ค่าดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล แม้ กจิ การคาดว่าจะมีการกลับรายการผลต่างดังกล่าวก่อนวันสิ้น
งวดปี บัญชีกต็ าม

งบการเงินระหว่างกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ ออย่างรุนแรง
ข32. งบการเงิ น ระหว่ า งกาลในภาวะเศรษฐกิจ ที่มีเงินเฟ้ ออย่ า งรุนแรงให้ จัด ทําขึ้น โดยใช้ หลั ก การ
เดียวกันกับที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินประจําปี
ข33. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใต้ ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน
เฟ้ อรุนแรง กําหนดให้ งบการเงินของกิจการที่รายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรงต้ อง
จัดทําโดยใช้ หน่วยการวัดค่าปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และต้ องแสดงผลกําไรหรือ
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ผลขาดทุ นจากรายการที่เป็ นตั วเงิน สุทธิไว้ ใ นกํา ไรสุทธิ นอกจากนั้ น กิจการต้ องนํา ข้ อมู ล ใน
งบการเงินของงวดก่อนที่นาํ มาเปรียบเทียบมาปรับใหม่โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน
ข34. กิจการต้ องใช้ หลักการบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นงวดระหว่ างกาล ในการแสดงข้ อมูลระหว่ างกาล
ทั้งหมดในรูปของหน่ วยการวัดค่ าจนถึงวันสิ้นงวดระหว่ างกาล ด้ วยการรายงานผลกําไรหรือผล
ขาดทุ นจากฐานะที่เป็ นตัวเงิ น สุทธิแ สดงในกํา ไรสุทธิงวดระหว่ า งกาล กิจการไม่ รับ รู้ร ายการ
ผลกําไรหรือผลขาดทุนดังกล่าวโดยใช้ จาํ นวนที่เป็ นรายปี และไม่นาํ อัตราเงินเฟ้ อรายปี ที่ประมาณ
ขึ้นมาใช้ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลในประเทศที่มีอตั ราเงินเฟ้ ออย่างรุนแรง

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ข35. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ กําหนดให้ กจิ การ
ต้ องรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทนั ทีหากสินทรัพย์น้ันมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนลดลงตํ่ากว่า
ราคาตามบัญชี
ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การใช้ วิธที ดสอบ การรับรู้ และการกลับบัญชีรายการด้ อย
ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ณ วั น สิ้ นงวดระหว่ า งกาลเช่ น เดี ย วกั บ ที่ใ ช้ ณ วั น สิ้น งวดปี บั ญ ชี แต่ มิ ไ ด้
หมายความว่ากิจการต้ องคํานวณการด้ อยค่าของสินทรัพย์อย่างละเอียดทุกวันสิ้นงวดระหว่างกาล
อย่ างไรก็ตาม กิจการต้ องสอบทานว่ ามีเหตุบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของกิจการมีการด้ อยค่ าอย่ างเป็ น
สาระสํา คัญ หรื อไม่ นั บ ตั้ งแต่ วัน สิ้น งวดปี บั ญ ชี ล่า สุด ทั้งนี้ เพื่ อพิ จ ารณาว่ า กิจการจํา เป็ นต้ อ ง
คํานวณการด้ อยค่าของสินทรัพย์หรือไม่
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ค. ตัวอย่างการใช้การประมาณการ
ภาคผนวกนี้ทาํ ขึ้นเพื่อแสดงตัวอย่างการนําหลักการบัญชีมาใช้ ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 41 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพื่อให้ สามารถเข้ าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ดีย่งิ ขึ้น
ค1.

สินค้าคงเหลือ กิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้ องนับและตีราคาสินค้ าคงเหลืออย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่างกาลแต่ควรมีการนับและตีราคาสินค้ าคงเหลือทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
ในงวดระหว่างกาลอาจเป็ นการเพียงพอที่กจิ การจะใช้ การประมาณการจากกําไรขั้นต้ น

ค2.

การจัดประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้ สิน งบการเงินประจําปี
อาจต้ อ งการความถู ก ต้ อ งในการจั ด ประเภทสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน รวมถึ ง การหมุ น เวี ย นและ
ไม่หมุนเวียนของรายการดังกล่าวมากกว่างบการเงินระหว่างกาล

ค3.

ประมาณการหนี้ สิน การพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนประมาณการหนี้สนิ ที่บันทึก (เช่น การตั้ง
ประมาณการหนี้ สิ น จากการรั บ ประกั น ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อม หรื อ
การประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการบู รณะ) ในบางครั้ งอาจยุ่ งยาก สิ้นเปลืองเวลาและค่ าใช้ จ่าย
ในบางครั้ งกิจการอาจใช้ ผ้ ู เชี่ยวชาญภายนอกช่ วยในการคํานวณประมาณการดังกล่ าวสําหรั บ
งบการเงินประจําปี ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล กิจการอาจประมาณการโดยปรั บปรุง
ตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจําปี ก่อนแทนการใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่ อทําการ
คํานวณใหม่

ค4.

เงินบํานาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กําหนด
ให้ กจิ การต้ องพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้ และมูลค่าราคา
ตลาดของสินทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้ง และสนับสนุนให้ กจิ การใช้
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานระหว่าง
กาล การวัดมูลค่าที่น่าเชื่อถือมักมาจากการคํานวณโดยใช้ ข้อมูลล่าสุดของการคํานวณมูลค่าล่าสุด
ด้ วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัย

ค5.

ภาษีเงินได้ กิจการอาจคํานวณภาษีเงินได้ และหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
โดยใช้ อตั ราภาษีสาํ หรับหน่วยภาษีแต่ละหน่วยไปใช้ คาํ นวณภาษีเงินได้ ดังที่ได้ อธิบายไว้ ในข้ อ 14
ของภาคผนวก ข ว่ า แม้ ว่ ากิจการต้ องการประมาณการที่ถู กต้ องที่สุด แต่ อาจไม่ บรรลุ ผลในทุ กกรณี
ดังนั้นการใช้ อตั ราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ยของต่างหน่ วยภาษีเงินได้ หรือต่างประเภทเงินได้ กอ็ าจใช้ ได้
ถ้ าได้ ผลของการประมาณการที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้ อตั ราภาษีเงินได้ แบบเฉพาะเจาะจง

ค6.

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ น การวัดมูลค่าของเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้ องกับความเห็นของ
นักกฎหมายหรือผู้ให้ คาํ แนะนําอื่น รายงานที่เป็ นทางการจากผู้เชี่ยวชาญอิสระในบางครั้งอาจใช้
เป็ นสิ่ ง ที่ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นได้ เช่ น ความเห็ น ดั ง กล่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ข้ อเรียกร้ อง การประเมิน และเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ อ่ืนๆ หรือความไม่ แน่ นอน อาจถูกนํามาใช้
หรือไม่นาํ มาใช้ ณ วันที่ในงวดระหว่างกาล
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ค7.

การตีราคาใหม่และการใช้มูลค่ ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อนุญาตให้ กจิ การเลือกปฏิบัติในการตีราคาใหม่สาํ หรับสินทรัพย์ดังกล่าว
ให้ เป็ นมูลค่ ายุ ติธรรมได้ ทํานองเดียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีข้อกําหนดให้ กจิ การตีราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน ซึ่งการตีราคาใหม่น้ันกิจการอาจให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตีราคาสินทรัพย์ เพื่อประกอบการจัดทํางบ
การเงินประจําปี แต่อาจไม่จาํ เป็ นสําหรับการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

ค8.

การกระทบยอดรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง การกระทบยอดรายการระหว่างกันดังกล่าว
จําเป็ นต้ องทําอย่างละเอียดในการจัดทํางบการเงินรวมประจําปี แต่ความละเอียดในการกระทบ
ยอดอาจลดน้ อยลงสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล

ค9.

อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหว่างกาลในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินงานเฉพาะอาจมี
ความถูกต้ องน้ อยกว่า ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี เนื่องมาจากความยุ่งยาก ความคุ้มค่า และเวลาที่ต้อง
ใช้ ตัวอย่างเช่น การคํานวณการตั้งสํารองเพื่อประกันภัยสําหรับบริษัทประกันภัย
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