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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  งบการเงินระหว่างกาล 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ   

ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 34 : Interim Financial Reporting (Bound volume 

2012 Consolidated without early application))  
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สารบญั 

                ย่อหนา้ที่ 

บทน า บทน า1–บทน า9                 

วตัถุประสงค ์  

ขอบเขต 1- 3 

ค านยิาม     4 

ขอ้มูลในงบการเงินระหว่างกาล 5-25 

ส่วนประกอบขั้นต า่ของงบการเงินระหว่างกาล 8-8ก 

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล                                                      9-14 

เหตุการณแ์ละรายการทางบญัชีที่มีนยัส าคญั 15-15ค 

การเปิดเผยเรือ่งอ่ืนๆ 16ก 

การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 19 

งวดที่ตอ้งน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 20-22 

ความมีสาระส าคญั 23-25 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 26-27 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 28-42 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี        28-36 

รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่ไดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดที้่     

     ไดร้บัเป็นครั้งคราว     

37-38 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 39 

การน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 40 

การใชก้ารประมาณการ         41-42 

การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน                                           43-45 

วนัถอืปฏิบติั 46-49 

ภาคผนวก  

ก  การแสดงงวดบญัชีที่ตอ้งน าเสนอรายงาน  

ข  ตวัอย่างการน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาถอืปฏิบติั  

ค  ตวัอย่างการใชก้ารประมาณการ  
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บทน า  

บทน า 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ได้ครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

และให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

บทน า 2. งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อ            

อย่างใดอย่างหน่ึง ส าหรับงวดบัญชีที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี  

บทน า 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล 

ควรเผยแพร่บ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังวันสิ้ นสุด       

งวดระหว่างกาล การก าหนดในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานก ากับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก ากับดูแลด้านบัญชีอื่น มาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีใช้ส าหรับบริษัทที่ถูกก าหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล ให้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

บทน า 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

4.1 ก าหนดเนื้อหาขั้นต ่าของงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และ 

4.2 ระบุวิธรัีบรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ต้องใช้ในงบการเงินระหว่างกาล  

บทน า 5. ข้อมูลขั้นต ่าของงบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็แบบย่อ งบกระแสเงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

แบบย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ก  าหนด หากกิจการแสดงส่วนประกอบของ

ก าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะก าไรขาดทุนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กิจการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาล

อย่างย่อจากงบเฉพาะก าไรขาดทุนด้วย 

บทน า 6. ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ที่อ่านงบการเงินระหว่างกาลของกิจการได้อ่านรายงานประจ าปี 

ของปีล่าสุด ดังน้ันข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวแทบจะไม่มี 

การกล่าวซ า้หรือได้ปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ในงบการเงินระหว่างกาล แต่ข้อมูลในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในเบ้ืองต้นจะอธิบายถึงเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงที่

มีนัยส าคัญ ซ่ึงมีผลต่อความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินและผลด าเนินงานของ

กจิการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปีล่าสดุ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 51 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด  
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บทน า 7. กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี  

เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจ าปีล่าสุดน้ันจะใช้ใน 

งบการเงินประจ าปีถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็นปีละคร้ัง ทุกงวดคร่ึงปี 

หรือทุกไตรมาส ไม่ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการด าเนินงานประจ าปี การวัดมูลค่าเพ่ือ

จัดท างบการเงินระหว่างกาลต้องจัดท าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

บทน า 8. ภาคผนวก ข ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แนวทางการน าหลักเบ้ืองต้นของการรับรู้

รายการและการวัดมูลค่า ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาล ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย มาปฏบัิติ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดระหว่างกาลค านวณด้วยอัตราภาษีเงินได้

ที่แท้จริงเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัการประเมินภาษีเงินได้ประจ าปี 

บทน า 9. ในการตัดสนิใจถึงเร่ืองรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิดเผยข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์

การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระส าคัญของเร่ืองดังกล่าว

โดยสมัพันธก์บัข้อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลน้ัน มิใช่ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการ

ส าหรับปี  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบการเงินระหว่างกาล 

วตัถุประสงค ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดเน้ือหาข้ันต ่าที่ต้องแสดงและเปิดเผยในงบ

การเงินระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงิน

แบบสมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือได้และทันต่อ

เวลาจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหน้ี และผู้ใช้งบการเงินอื่นเข้าใจถึงความสามารถของกิจการในการ

ก่อให้เกดิก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ  

ขอบเขต   

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดว่ากิจการใดต้องเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลและมิได้

ก าหนดว่า กิจการต้องเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือต้องเผยแพร่ให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาเทา่ใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรกต็าม รัฐบาล หน่วยงานก ากับดูแล

ด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานก ากบัดูแลด้านบัญชีอื่น มักจะก าหนดให้กิจการ

ที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่หรือเลือกที่จะเผยแพร่งบการเงิน

ระหว่างกาลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้

กจิการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดท างบการเงินระหว่างกาลที่เป็นไปตามหลักการ

รับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูล ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และ

สนับสนุนให้กจิการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏบัิติดังน้ี 

1.1  จัดท างบการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสดุงวดคร่ึงปีแรกของรอบบัญชี และ 

1.2  จัดท างบการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลน้ัน 

2. ในการพิจารณาว่างบการเงินประจ าปีหรือระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่        

ผู้ใช้งบการเงินต้องพิจารณางบการเงินระหว่างกาลแยกจากงบการเงินประจ าปี กิจการที่อาจ

น าเสนองบการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรืออาจไม่ได้น าเสนอ

งบการเงินระหว่างกาลในบางปีบัญชี ยังคงต้องจัดท างบการเงินประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

3.    หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

งบการเงินระหว่างกาลน้ันต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และ    

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19  
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ค านยิาม   

4.  ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

งวดระหว่างกาล หมายถงึ รอบระยะเวลารายงานทางการเงินทีส่ ั้นกว่างวดเต็มปีบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาล หมายถงึ    งบการเงินส าหรบังวดระหว่างกาลที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ ์

(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

การน าเสนองบการเงิน หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ )) ส าหรบังวดระหว่างกาล 

ขอ้มูลในงบการเงินระหว่างกาล   

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์

ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกข้อดังต่อไปน้ี  

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

5.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับงวด 

5.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด 

5.4 งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูล         

ที่เป็นค าอธบิายอื่น  

5.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดที่น ามาเปรียบเทียบ เมื่อกิจการปรับ

ย้อนหลังงบการเงินในงวดก่อนให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่ หรือปรับปรุงรายการ 

หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน 

6. กิจการอาจก าหนดหรือเลือกที่จะให้ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลน้อยกว่างบการเงินประจ าปี 

โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลที่ทันต่อเวลากับต้นทุนที่ต้องเสียไปในการ

จัดท าข้อมูลน้ัน และเพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลซ า้ซ้อน  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดข้อมูล

ข้ันต ่าที่ต้องแสดงและเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนด  วัตถุประสงค์ของงบการเงินระหว่างกาลคือ การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

จากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุดเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ดังน้ัน งบการเงินระหว่างกาล 

จึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอ

ซ า้ซ้อนกบัข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

7. กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างกาลที่สมบูรณ์ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน หรือน าเสนองบการเงินระหว่างกาล แบบย่อ 

และเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนด ในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการ

สามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกินกว่ารายการข้ันต ่าที่ระบุไว้หรือสามารถเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดไว้ แม้ว่ากิจการจะ
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น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีในเร่ืองเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า และต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนดตามที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16) และตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ส่วนประกอบขั้นต า่ของงบการเงินระหว่างกาล  

8.  งบการเงินระหว่างกาลตอ้งมีส่วนประกอบขั้นต า่ดงัต่อไปนี้   

8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ 

8.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบย่อ อาจแสดงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ต่อไปนี้  

8.2.1 งบก าไรขาดทุนเพยีงงบเดียวแบบย่อ 

8.2.2 งบเฉพาะก าไรขาดทุนแบบย่อและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบย่อ 

8.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของแบบย่อ 

8.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ  

8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ าหนด 

8ก. หากกิจการแสดงส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะก าไรขาดทุน ตามที่ระบุใน 

ย่อหนา้ที่ 81 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

กิจการตอ้งแสดงขอ้มูลระหว่างกาลอย่างย่อแยกออกจากงบเฉพาะก าไรขาดทุน 

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล  

9. หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ ์กิจการตอ้งก าหนดเนื้ อหาและรูปแบบ

ของงบการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน เกีย่วกบัการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ ์

10. หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหวัขอ้เรื่องและยอดรวม

ย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจ าปีล่าสุดและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญั 

ตามที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนด กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัหรือเปิดเผย

ขอ้มูลเพิม่เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมนั้นท าใหง้บการเงินระหว่าง

กาลแบบย่อบดิเบอืนไปจากความเป็นจริง 

11. กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดในงบก าไรขาดทุนส าหรบังวด  

ระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบก าไรขาดทุนแบบสมบูรณห์รือแบบย่อ เมื่อกิจการอยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ก าไรต่อหุน้ 

11ก.  หากกิจการแสดงส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะก าไรขาดทุน ตามที่ระบุใน 

ย่อหนา้ที่ 81 ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

กิจการตอ้งแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด ในงบเฉพาะก าไรขาดทุน 
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12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้ให้แนวทางในการก าหนด

โครงสร้างของงบการเงิน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

13. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

14. กจิการต้องจัดท างบการเงินรวมส าหรับงวดระหว่างกาลหากกิจการน าเสนองบการเงินรวมส าหรับ

งวดปีบัญชีล่าสดุที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่จะไม่สอดคล้องหรือไม่

สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมส าหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา หากงบการเงิน

ประจ าปีของกิจการได้รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามแสดงและมิได้ก าหนดให้แสดงงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กจิการของบริษัทใหญ่รวมไว้ในงบการเงินระหว่างกาล 

เหตุการณแ์ละรายการทางบญัชีทีม่ีนยัส าคญั   

15. กจิการต้องเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีนัยส าคัญ

ซ่ึงเป็นประโยชน์ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกจิการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีล่าสดุจนถึงวันสิ้นงวดระหว่างกาล 

15ก. ผู้ใช้งบการเงินระหว่างกาลของกิจการต้องสามารถเข้าถึงรายงานประจ าปีล่าสุดของกิจการ ดังน้ัน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงไม่ส าคัญหาก

ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวมไว้แล้วในรายงานประจ าปีล่าสดุ 

15ข. กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีหากข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญต่อความเข้าใจงบการเงิน

ระหว่างกาล 

15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่

คาดว่าจะได้รับ 

15ข.2 การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสนิทรัพย์อื่น 

15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหน้ีสนิที่เกดิจากต้นทุนของการปรับโครงสร้าง 

15ข.4 การได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15ข.6 การช าระค่าเสยีหายที่เกดิจากการฟ้องร้อง 

15ข.7 การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส าคัญส าหรับข้อมูลที่เคยน าเสนอในงวดก่อน 

15ข.8 การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกจิหรือธุรกจิที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย 

15ข.9 การผิดนัดช าระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ดีข้ึน ณ 

วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

15ข.10 รายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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15ข.11 การโอนระหว่างล าดับของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

15ข.12 การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนใน

วัตถุประสงค์ หรือเปล่ียนการใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

15ข.13  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน หรือสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

 

15ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับจะให้ข้อมูลเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายการ

ตามย่อหน้าที่ 15ข. เมื่อรายการและเหตุการณ์เหล่าน้ันมีความส าคัญต่อความเข้าใจได้ของการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจ าปีล่าสุด ท าให้

กิจการต้องให้ค าอธิบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบันในงบการเงินระหว่างกาล 

เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนับจากรายงานประจ าปีล่าสดุ 

  

16–18 (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้) 

 

การเปิดเผยเรือ่งอ่ืนๆ  

16ก. นอกเหนือจากการเปิดเผยเหตุการณ์และรายการทางบญัชีที่มีนยัส าคัญตามย่อหนา้ที ่     

15-15ค กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หาก

ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดเ้ปิดเผยไวที้่อื่นในงบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งแสดง

รายการตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถึงปัจจุบนั 

16ก.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัที่ใช้ในงบการเงินประจ าปี หรือข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไดเ้ปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีหรือวิธีการค านวณ โดยเปิดเผยถึงลกัษณะและผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงนั้น 

16ก.2 การอธิบายความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลกัษณะเป็น     

วฏัจกัรหรือฤดูกาล 

16ก.3 ลกัษณะและจ านวนเงินของรายการทีม่ีผลกระทบต่อสินทรพัย ์หนี้ สิน ส่วนของเจา้ของ  

ก าไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นรายการไม่ปกติเนื่องจากลกัษณะ ขนาด หรือ 

การเกิดข้ึนของรายการนั้น 

16ก.4 ลกัษณะและจ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจ านวนเงินที่เคย

รายงานไวใ้นงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปีบญัชีเดียวกนั หรือการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการของจ านวนเงินทีเ่คยรายงานในงวดปีบญัชีล่าสุด 

16ก.5 การซ้ือคืน การช าระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน 

16ก.6 จ านวนเงินปันผลจ่าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้สามญั

และหุน้ประเภทอื่น 
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16ก.7 ข้อมูลตามส่วนงาน มีดังต่อไปนี้  (การเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานต้องรวมใน        

งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่กิจการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูลตาม

ส่วนงานในงบการเงินประจ าปี) 

16ก.7.1 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก หากเรื่องนี้ ไดร้วมไวใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุน

ตามส่วนงานที่ไดร้ับการสอบทาน โดยผูม้ีอ านาจตัดสินใจสูงสุดดา้น             

การปฏิบติัการหรือเจ้าหนา้ที่อื่นที่โดยปกติน าเสนอข้อมูลดงักล่าวต่อ              

ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ 

16ก.7.2 รายไดร้ะหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ไดร้วมอยู่ในการวดัก าไรหรือขาดทุน

ตามส่วนงานที่ไดร้บัการสอบทานโดยหัวหนา้เจ้าหนา้ที่บริหารผูม้ีอ านาจ 

ตดัสินใจ หรือตามปกติไดน้ าเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อหัวหนา้เจ้าหนา้ที่

บริหารผูม้ีอ านาจในการตดัสินใจ 

16ก.7.3 ตวัวดัก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.4 สินทรพัยร์วมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมูลค่าที่เปิดเผย

ในงบการเงินงวดปีบญัชีล่าสุด 

16ก.7.5 ค าอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินปีล่าสุดในการแบ่งแยกส่วนงาน

หรือ การวดัมูลค่าก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและก าไรหรือ

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (รายไดภ้าษีเงินได)้ และการด าเนินงาน            

ที่ยกเลิก อย่างไรก็ตาม หากกิจการปันส่วนรายการต่อไปนี้  เช่น ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้(รายไดภ้าษีเงินได)้ ใหแ้ก่หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ

กระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและก าไรหรือ

ขาดทุนหลงัหักรายการดงักล่าว รายการกระทบยอดที่มีสาระส าคญัตอ้ง

ระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น 

16ก.8 เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ไดแ้สดงในงบการเงินระหว่าง

กาลของงวดทีน่ าเสนอ 

16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาล    

ซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกิจ การไดห้รือเสียอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย และเงินลงทุน

ระยะยาว การปรบัโครงสรา้ง และการด าเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ 

ใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 

(ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การรวมธุรกิจ  
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 การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

19. หากงบการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เท็จจริงดงักล่าว งบการเงินระหว่างกาลตอ้งไม่รายงานว่าจัดท าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหากไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวดที่ตอ้งน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

20. รายงานระหว่างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับ                        

งวดต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาลปัจจุบนั และงบแสดงฐานะการเงิน

เปรียบเทียบ ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีล่าสุดทีผ่่านมา 

20.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรบังวดระหว่างกาลปัจจุบนัและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนัจนถึงวนัส้ินงวดระหว่างกาลและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเปรียบเทียบ เพือ่การเปรียบเทียบส าหรบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนอ

งบการเงิน รายงานระหว่างกาลอาจจะน าเสนอแต่ละงวดเป็นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เพียงงบเดียวหรือแสดงส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะก าไรขาดทุน) โดย

ส่วนที่สองจะเริ่มตน้ดว้ยก าไรหรือขาดทุนรวมถึงแสดงส่วนประกอบของก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น (งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

20.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนั

จนถึงวนัส้ินงวดระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดงักล่าวเพือ่เปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

20.4 งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้ งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงวันส้ินงวด             

ระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

21. ส าหรับกจิการที่ธุรกจิมีการข้ึนลงตามฤดูกาลอย่างเหน็ได้ชัด ข้อมูลทางการเงินส าหรับงวดสิบสองเดือน

สิ้นสุดของงวดระหว่างกาล และข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับช่วงเวลาเดียวกันของสิบสองเดือนก่อน

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน กิจการที่ธุรกิจมีการข้ึนลงตามฤดูกาลอย่างเหน็ได้ชัด

ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 

22. ภาคผนวก ก แสดงตัวอย่างของรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องน าเสนอส าหรับกิจการที่น าเสนอ       

งบการเงินทุกงวดคร่ึงปี และทุกไตรมาส 

 ความมีสาระส าคญั   

23. ในการพจิารณาว่าขอ้มูลแต่ละรายการนั้น ควรรบัรู ้วดัมูลค่า จัดประเภท และเปิดเผยอย่างไร

ในงบการเงินระหว่างกาล กิจการตอ้งประเมินความมีสาระส าคญัของรายการโดยสมัพนัธก์บั

ขอ้มูลที่รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล ในการประเมินความมีสาระส าคัญ กิจการตอ้ง
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ตระหนกัว่าในงบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจตอ้งใช้การประมาณการในการวัดมูลค่า 

มากกว่าทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าในงบการเงินประจ าปี  

24. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด                                        

ระบุว่าข้อมูลจะถือว่ามีสาระส าคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้กิจการเปิดเผยรายการที่มีสาระส าคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น 

ตัวอย่างเช่น การด าเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบาย    

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ก าหนดให้เปิดเผยเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี             

ทั้งสองฉบับไม่ได้ระบุจ านวนเพ่ือใช้ในการตัดสนิความมีสาระส าคัญของข้อมูล 

25. แม้ว่ากิจการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระส าคัญเพ่ือจัดท ารายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการใช้ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

รับรู้และเปิดเผยข้อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลน้ัน ดังน้ัน กิจการจะรับรู้และเปิดเผย

ข้อมูลของรายการ เช่น รายการที่ไม่ปกติ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการ และข้อผิดพลาดที่ส าคัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระส าคัญเมื่อเทียบกับข้อมูลที่แสดง

อยู่ในงวดระหว่างกาล เพ่ือหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดที่อาจเป็นผลจากการไม่เปิดเผยข้อมูล กิจการ

ต้องตระหนักอยู่เสมอว่างบการเงินระหว่างกาลต้องให้ข้อมูลทุกอย่างที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าใจถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกจิการในงวดระหว่างกาลน้ัน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี  

26.  หากการประมาณการจ านวนเงินที่ไดร้ายงานไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนยัส าคญัในงวดระหว่างกาลงวดสุดทา้ยของรอบปีบญัชี โดยที่

กิจการจะไม่ไดน้ าเสนองบการเงินระหว่างกาลงวดสุดทา้ยนี้ แยกต่างหาก กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจ านวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบ   

งบการเงินของงบการเงินประจ าปีส าหรบัรอบปีบญัชีนั้น 

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

ทางบัญชี และข้อผิดพลาด ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจ านวนเงิน 

(ถ้าปฏิบัติได้) ของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญใน   

งวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกันในงบการเงินระหว่างกาลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายที่ต้อง

เปิดเผย ได้แก่ การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ การปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ได้เคย
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รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปีบัญชีเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)     

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ 

เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้อมูลทางการเงิน

เพ่ิมเติมที่เปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้ในงบการเงินประจ าปี 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี 

28. กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรบังบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี 

เวน้แต่นโยบายการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลงัวนัที่ในงบการเงินประจ าปีล่าสุดนั้นจะใชใ้น

งบการเงินประจ าปีถดัไป อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ

น าเสนองบการเงินเป็น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ

วดัผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การวดัมูลค่าเพื่อจัดท า     

งบการเงินระหว่างกาลตอ้งจัดท าตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

29. ข้อก าหนดที่ ว่ากิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและ                 

งบการเงินประจ าปีอาจท าให้ดูเหมือนว่าการวัดมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็นอิสระจากรอบระยะเวลา

รายงานอื่นๆ แต่ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการน าเสนองบการเงินระหว่างกาล           

ต้องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการด าเนินงานประจ าปีช้ีให้เหน็ว่างวดระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึง

ของงวดปีบัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันท าให้กิจการ          

ต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนที่ได้รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนๆ ใน  

รอบปีบัญชีปัจจุบัน อย่างไรกต็าม หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่ายส าหรับงวดระหว่างกาลยังคงต้องเป็นหลักเกณฑเ์ดียวกนักบัที่ใช้ในงบการเงินประจ าปี 

30. ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้  

30.1   หลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ       

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                  

ในงวดระหว่างกาลเป็นหลักเกณฑเ์ดียวกนักบัที่กิจการใช้ในจัดท างบการเงินประจ าปีไม่ว่า

กิจการจะจัดท างบการเงินระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้และวัดมูลค่า

รายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหน่ึงและเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่าง

กาลต่อมาในรอบปีบัญชีเดียวกัน กิจการต้องท าการเปล่ียนแปลงประมาณการน้ันใน           

งวดระหว่างกาลที่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเพ่ิมหรือกลับบัญชีรายการขาดทุน           

ที่ได้บันทกึไปแล้ว 

30.2   รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ตามค านิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้องไม่บันทึกเป็น

รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้องรอข้อมูล

เพ่ิมเติมในอนาคตก่อนที่จะก าหนดได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวจะเป็นสินทรัพย์ตามค านิยาม
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หรือไม่ หรือด้วยเหตุผลที่ว่าจ านวนก าไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปีบัญชี

เดียวกนัจะได้ไม่แตกต่างกนัเกนิไป 

30.3   กจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้วยประมาณการ

ที่ดีที่สุดโดยอัตราที่ใช้ในการค านวณต้องเป็นอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักทั้งปีที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ นของรอบปีบัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวด

ระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบัญชีเดียวกันหากการประมาณการของอัตราภาษีเงินได้

ประจ าปีเปล่ียนแปลงไป 

31. แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ระบุว่าการรับรู้รายการ คือ กระบวนการรวมรายการเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหากรายการน้ันเป็นไปตามค า

นิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ค านิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของการรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงินประจ าปี

หรืองบการเงินระหว่างกาล  

32. กิจการต้องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวด

ระหว่างกาลและวันสิ้ นงวดปีบัญชี รายจ่ายซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ตาม            

ค านิยาม ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชีต้องไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาล ในท านอง

เดียวกันหน้ีสิน ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้องเป็นภาระผูกพันที่กิจการมีอยู่ ณ วันน้ัน 

ซ่ึงเป็นหลักการที่ถือปฏบัิติเช่นเดียวกบัการรับรู้หน้ีสนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปี 

33. ลักษณะส าคัญของการเกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและกระแสออกของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย

กต่็อเมื่อกระแสเข้าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ในทางกลับกันกิจการต้องไม่รับรู้รายการ

เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายหากกระแสเข้าหรือกระแสออกน้ันยังไม่เกิดขึ้ น แม่บทการบัญชีระบุว่า

กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจาก           

มีการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน และเมื่อกิจการสามารถวัดค่าของประโยชน์   

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม แม่บทการบัญชีไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้

รายการเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิหากรายการน้ันไม่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามค านิยาม 

34. ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด ที่รายงาน 

ในงบการเงิน กิจการที่น าเสนอเฉพาะงบการเงินประจ าปีสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยู่

ตลอดงวดปีบัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นการที่กิจการน าเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน

มาใช้น่ันเอง 

35. กจิการที่น าเสนองบการเงินรายคร่ึงปีสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปีหรือหลังจากน้ันเลก็น้อย

เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวดคร่ึงปีแรก และใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวันสิ้นงวดปีบัญชี

หรือหลังจากน้ันเลก็น้อยเพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวดสิบสองเดือน การวัดมูลค่าส าหรับ

สบิสองเดือนต้องรวมถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการที่อาจเป็นไปได้ของจ านวนเงินที่เคยประมาณ

ไว้ส าหรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดดังกล่าว อย่างไรกต็าม 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) หน้า 15/29 

 

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 ก าหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนของการ

เปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยส าคัญ 

36. กิจการที่น าเสนองบการเงินบ่อยคร้ังกว่ารายคร่ึงปีต้องวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับ 

งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

ขณะที่จัดท างบการเงินแต่ละงวดน้ัน จ านวนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล

ปัจจุบันต้องรวมการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนที่แสดงไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน

ของปีบัญชีเดียวกันโดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลงวดก่อน  อย่างไรก็ตาม                

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 ก าหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยส าคัญ 

 

รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่ไดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดที้่ไดร้บัเป็นครั้งคราว 

37. รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่รบัเป็นวฏัจักร หรือรายไดที้่ไดร้บัเป็นครั้งคราวตอ้งไม่

คาดการณห์รือรอการรับรู ้ณ วันส้ินงวดระหว่างกาล หากการคาดการณห์รือการรอรบัรู ้

ดงักล่าวไม่เหมาะสม ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีนั้นของกิจการ 

38. ตัวอย่างของรายได้ที่ยังไม่เกดิ ซ่ึงกิจการไม่สามารถบันทกึเป็นรายได้ไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รายได้จาก

เงินปันผล รายได้ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีบางกิจการอาจได้รับรายได้ใน     

งวดระหว่างกาลบางงวดสงูกว่างวดอื่นๆ ในรอบปีบัญชีเดียวกนัเป็นประจ า เช่น รายได้จากการขาย

สนิค้าตามฤดูกาล กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจ านวนเมื่อเกดิขึ้น  

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 

39. ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างปีบญัชีของกิจการ ตอ้งคาดการณห์รือรอการรบัรู ้

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการจัดท ารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมือ่เป็นการเหมาะสมที่กิจการจะ 

คาดการณห์รือรอการรบัรูต้น้ทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี  

 

การน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 

40. ภาคผนวก ข แสดงตัวอย่างการน าหลักการเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ถึง 39 มาปฏบัิติ 

 

 การใชก้ารประมาณการ   

41. กิจการตอ้งใชวิ้ธีวดัมูลค่าที่ท าใหม้ัน่ใจว่า ขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ

เชื่อถอืได ้รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระส าคญัอย่างเหมาะสม เพือ่ใหผู้ใ้ช้
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งบการเงินเขา้ใจฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของกิจการ กิจการอาจตอ้งอาศยัการ

ประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวดัมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงินประจ าปีและ     

งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงตามปกติกิจการจ าเป็นตอ้งใช้การประมาณการในการจัดท า              

งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่อ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินประจ าปี 

42. ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่างของการใช้การประมาณการในการวัดมูลค่ารายการในงบการเงิน

ระหว่างกาล 

 

การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน  

43. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี นอกเหนือจากการถือปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ก าหนด 

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ กิจการต้องปฏิบติัตามข้อใดข้อหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

43.1 ปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและงบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงจะปรบัยอ้นหลงัในงบการเงิน

ประจ าปีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบญัชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด หรือ 

43.2 ปรบัปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและงบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนทีน่ ามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบญัชีใหม่โดยวิธี

เปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดที่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั หากไม่สามารถ

ระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วนัตน้ปีบญัชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีที่มี

ผลกระทบต่อปีบญัชีก่อน ๆ ไดใ้นทางปฏิบติั 

44. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน

ส าหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกนัตลอดปีบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีต้องสะท้อนให้เหน็ด้วยวิธีปรับย้อนหลังโดยกิจการต้องปรับข้อมูลทางการเงิน

ของงวดก่อนที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรกต็าม หากกิจการ       

ไม่สามารถก าหนดจ านวนสะสมที่ต้องใช้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดก่อนได้ในทางปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ก าหนดให้กิจการสามารถใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับจากวัน

แรกสุดที่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ส่วนผลกระทบตามย่อหน้าที่ 43 ก าหนดให้กิจการที่เปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีในปีบัญชีปัจจุบันใช้วิธีปรับย้อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏบัิติได้ให้ใช้วิธีเปล่ียน

ทนัทเีป็นต้นไป แต่ต้องถือปฏบัิติตั้งแต่ต้นปีบัญชี 

45. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันในรอบปีบัญชี

เดียวกัน เน่ืองจากจะท าให้การปันส่วนรายการระหว่างงวดท าได้ยาก นอกจากน้ียังจะท าให้ผล   
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การด าเนินงานไม่มีความชัดเจน และท าให้เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้าใจ      

งบการเงินระหว่างกาล  

 

วนัถอืปฏิบติั   

46. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ  

47.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

48.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

49.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก  

ภาคผนวกน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ภาคผนวกน้ีไดจ้ดัท า

ขึ้นโดยครอบคลมุเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

ก การแสดงงวดบญัชีทีต่อ้งน าเสนอรายงาน 

ข ตวัอย่างการน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาถอืปฏิบติั 

ค ตวัอย่างการใชก้ารประมาณการ  

ก. การแสดงงวดบญัชีทีต่อ้งน าเสนอรายงาน 

ภาคผนวกน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือแสดงตัวอย่างการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 เพ่ือให้

สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

กิจการที่น าเสนองบการเงินระหว่างกาลทุกครึง่ปี 

ก1. กิจการที่มีงวดปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซ่ึงเป็นไปตามปีปฏิทิน) ให้กิจการน าเสนอ                           

งบการเงินระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ ส าหรับงวดคร่ึงปีสิ้นสุด    

วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปนี้    

  งบแสดงฐานะการเงิน    

          ณ วันที่     30 มิถุนายน 25X1 31 ธนัวาคม 25X0 

  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

          ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

  งบกระแสเงินสด    

          ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

          ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 
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กิจการที่น าเสนองบการเงินระหว่างกาลทุกไตรมาส 

ก2. กิจการที่มีงวดปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซ่ึงเป็นไปตามปีปฏิทิน) ให้กิจการน าเสนองบ

การเงินระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ ส าหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 25X1 ดังต่อไปนี้    

  งบแสดงฐานะการเงิน    

          ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 31 ธนัวาคม 25X0 

  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    

   ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1     30 มิถุนายน 25X0 

          ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่   30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

 งบกระแสเงินสด    

             ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่  30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ    

            ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่            30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0 

ข. ตวัอย่างการน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาถอืปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้ นเพ่ือแสดงตัวอย่างการน าหลักการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติ ตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  28 ถึง 39 เพ่ือให้สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและค่าประกนัภยัที่กิจการผูจ้า้งออกให ้

ข1.  หากกจิการรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนลูกจ้างหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันภัย

ที่รัฐบาลสนับสนุน ซ่ึงจ านวนที่ต้องจ่ายมีการค านวณเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกันให้

กจิการผู้จ้างรับรู้ในงวดระหว่างกาล โดยใช้ประมาณการอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรืออัตรา

การจ่ายถัวเฉล่ียของปี แม้ว่าจ านวนที่จ่ายส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วงต้นงวดปีบัญชี ตัวอย่างที่พบ

โดยทั่วไปคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือค่าประกันภัยที่กิจการผู้จ้างออกให้ซ่ึงอาจก าหนดว่า

ออกให้จนถึงระดับสูงสุดระดับหน่ึงที่ก  าหนดไว้ของเงินได้ของพนักงานแต่ละคน ส าหรับพนักงาน

ที่มีรายได้สูง เงินได้อาจถึงระดับเงินได้สูงสุดที่ก  าหนดน้ันก่อนวันสิ้ นงวดปีบัญชีที่กิจการผู้จ้าง             

ไม่ต้องออกเงินให้อกีต่อไปจนถึงวันสิ้นปี  

 การยกเครือ่งหรือการบ ารุงรกัษาครั้งใหญ่ที่ท าเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว ้

ข2.  ต้นทุนของการยกเคร่ืองหรือการบ ารุงรักษาคร้ังใหญ่ที่ท  าเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้หรือรายจ่าย 

ที่มีลักษณะเป็นฤดูกาลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงหลังของปี กิจการต้องไม่คาดการณ์เพ่ือบันทึก

บัญชีในงบการเงินระหว่างกาล นอกจากว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

แล้ว กิจการที่มีความต้ังใจหรือมีความจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดรายจ่ายในอนาคตไม่อาจถือได้ว่า

กจิการมีภาระผูกพัน 
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 ประมาณการหนี้ สิน   

ข3. กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินหากกิจการไม่มีทางเลือกอื่น  เว้นแต่กิจการจะต้องโอน

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอันเป็นผลของเหตุการณ์ที่เกิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมาน กจิการต้องบันทกึปรับปรุงจ านวนภาระหน้ีสินให้สูงขึ้นหรือต ่าลงพร้อมทั้งรับรู้รายการผล

ขาดทุนหรือรายการผลก าไรในก าไรหรือขาดทุน หากจ านวนของประมาณการหน้ีสินที่ดีที่สุดของ

กจิการมีการเปล่ียนแปลงไป  

ข4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการใช้เกณฑ์ในการรับรู้  และวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน  

ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลเช่นเดียวกบัที่ใช้ ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของภาระผูกพัน

ที่กจิการต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจออกไปน้ันมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของช่วงเวลาของการรายงาน 

แต่เป็นเร่ืองข้อเทจ็จริง 

 โบนสัปลายปี  

ข5.  ลักษณะของการจ่ายโบนัสปลายปีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ กิจการบางกิจการ จ่าย  

 โบนัสให้พนักงานเฉพาะที่ปฏบัิติงานตลอดช่วงเวลาที่ก  าหนด กิจการบางกิจการจ่ายโบนัสตามผล        

  การด าเนินงานรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี การจ่ายโบนัสอาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร   

  หรือเป็นไปตามสญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้หรือเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เคยถือปฏบัิติมาในปีก่อน 

ข6.  โบนัสจะรับรู้ในงวดระหว่างกาลได้กต่็อเมื่อ 

 ข6.1 การให้โบนัสน้ันเป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามที่ถือปฏิบัติมาใน

อดีตอนัถือได้ว่าภาระผูกพันได้เกิดขึ้นจากการอนุมาน ซ่ึงกิจการไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก

จะต้องจ่ายเงินโบนัสน้ัน 

 ข6.2  สามารถระบุประมาณการโบนัสน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

 จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที่อาจเกิดข้ึน 

ข7.  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่อาจเกิดข้ึนเป็นตัวอย่างของภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมาน ที่ผู้เช่าควรรับรู้เป็นหน้ีสิน หากสัญญาเช่ามีเง่ือนไขว่าการช าระค่าเช่าในอนาคต

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้เช่าสามารถท ารายได้จากการขายประจ าปีถึงระดับที่ก  าหนดไว้ในสัญญา ภาระผูกพัน

จะถือว่าได้เกิดขึ้นในงวดระหว่างกาลของงวดปีบัญชีก่อนที่ผู้เช่าจะมีรายได้จากการขายถึงระดับที่

ก  าหนดไว้ในสญัญา หากผู้เช่าคาดหมายได้อย่างแน่นอนว่าผู้เช่าจะสามารถมีรายได้จากการขายได้

ตามที่ก าหนดไว้ และผู้เช่าไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการช าระเงินค่าเช่าในอนาคต 
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  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

ข8.  กิจการต้องใช้ค านิยามและเกณฑ์ในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดระหว่างกาล

เช่นเดียวกับที่ใช้ส าหรับงวดสิ้ นปีบัญชี กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนก่อนแต่ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนรายจ่ายที่เกิดข้ึนและ              

เข้าเง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกิจการต้องรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ไม่มี

ตัวตน การเล่ือนรับรู้การเป็นค่าใช้จ่ายโดยการตั้งเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่าง

กาลเพียงแต่คาดการณ์ว่าจะเข้าเง่ือนไขทุกข้อของการรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง             

งวดปีบัญชีน้ันเป็นการไม่ถูกต้อง 

เงินบ านาญ  

ข9.  ต้นทุนเงินบ านาญส าหรับงวดระหว่างกาลค านวณตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน

โดยใช้อัตราต้นทุนเงินบ านาญที่ก  าหนด ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีก่อนโดยใช้สมมติฐานการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย และปรับปรุงส าหรับความผันผวนทางการตลาดที่มีนัยส าคัญ

นับตั้งแต่เวลาน้ัน และปรับส าหรับการทยอยจ่ายช าระที่ส าคัญ การจ่ายช าระหมด หรือการจ่ายคร้ัง

เดียวที่ส าคัญ  

  ค่าใชจ่้ายพนกังานเกีย่วกบัการพกัรอ้น วนัหยุด การหยุดงานอ่ืนโดยไดร้บัค่าตอบแทน 

ข10.  การที่พนักงานหยุดงานโดยได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไม่ได้ใช้ในงวดปัจจุบัน

น้ันและสามารถยกยอดไปใช้ได้ในงวดอนาคต กิจการต้องวัดค่ารายจ่ายที่อาจเกิดขึ้ นและ               

ภาระผูกพันของเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสมตามจ านวนที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่าย

ส าหรับวันหยุดงานที่ยังไม่ได้ใช้แต่สามารถสะสมไปใช้ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน หลักเกณฑ์

ดังกล่าวจะต้องน ามาถือปฏบัิติทั้งในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี ในทางกลับกัน

กจิการต้องไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายหรือหน้ีสินส าหรับวันหยุดงานที่ได้รับค่าตอบแทนแต่ไม่ถือว่าสะสมได้ 

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่กิจการจะต้องปฏิบัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานประจ าปี 

  รายจ่ายที่เกิดอย่างไม่สม า่เสมอแต่มีแผนที่จะจ่าย 

ข11.  งบประมาณของกจิการอาจรวมรายจ่ายบางประเภทที่คาดว่าจะเกดิข้ึนอย่างไม่สม ่าเสมอในระหว่าง

งวดปีบัญชี เช่น เงินบริจาค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีโดยทั่วไปขึ้ นอยู่

กับการตัดสินใจของผู้บริหาร แม้ว่าจะมีการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีและมีแนวโน้มว่าจะ

เกิดค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีทุกปี กิจการไม่สามารถรับรู้รายจ่ายที่ ยังไม่เกิดข้ึนเป็นภาระผูกพัน               

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลได้หากภาระผูกพันไม่ถือเป็นหน้ีสนิตามค านิยาม 
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  การวดัมูลค่าภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 

ข12.   ภาษีเงินได้ระหว่างกาลให้ต้ังค้างจ่ายไว้โดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับผลก าไรรวมทั้งปีที่คาดว่า

จะได้ กล่าวคือ ภาษีเงินได้ระหว่างกาลค านวณโดยใช้ก าไรสทุธกิ่อนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล

คูณด้วยอตัราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว้ 

ข13.  ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ได้ระบุถึงการให้ใช้หลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าเดียวกัน

ส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี ด้วยเหตุที่ภาษีเงินได้จะค านวณโดย             

ใช้เกณฑ์ส าหรับปี ดังน้ัน ภาษีเงินได้ระหว่างกาลจึงต้องค านวณจากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้          

ของงวดระหว่างกาลคูณด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะน ามาใช้กับก าไรรวมส าหรับปีซ่ึงเป็นอัตราภาษี

เงินได้เฉล่ียทั้งปีที่ประมาณไว้ การประมาณอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีน้ีจึงต้องสะท้อน

ถึงโครงสร้างอัตราภาษีแบบก้าวหน้าที่คาดว่าจะน ามาใช้กับก าไรรวมทั้งปี รวมถึงกฎหมายภาษี

อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได้ที่มีผลอย่างเป็นสาระส าคัญ

ในงวดปีบัญชีน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ให้แนวทาง

ปฏิบัติเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญในกฎหมายเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ การ

ประมาณอตัราภาษี  เงินได้เฉล่ียทั้งปีจึงต้องมีการประมาณการข้ึนใหม่โดยใช้หลักค านวณจากยอด

ก าไรสะสมทั้งปี  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ี นอกจากน้ี  ย่อหน้าที่ 16.4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยส าคัญด้วย 

ข14.  ในขอบเขตที่พึงปฏบัิติได้ อตัราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีต้องพิจารณาแยกเป็นแต่ละอัตรา

ส าหรับแต่ละหน่วยภาษีโดยคูณก าไรสุทธิก่อนภาษีของงวดระหว่างกาลของแต่ละหน่วยภาษี       

ในท านองเดียวกัน หากอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้กับประเภทของเงินได้มีอัตราที่ต่างกัน (เช่น ก าไร

ส่วนทุน (Capital Gains) หรือก าไรจากอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง) ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได้ 

อัตราภาษีเงินได้ที่ต่างกันต้องแยกใช้กับก าไรสุทธิก่อนภาษีของงวดระหว่างกาลส าหรับรายได้    

แต่ละประเภท ขณะที่อัตราภาษีดังกล่าวต้องการประมาณการที่ถูกต้องที่สุด แต่อาจไม่บรรลุผล             

ในทุกกรณี ดังน้ัน การใช้อตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียของต่างหน่วยภาษีเงินได้หรือต่างประเภทเงินได้

อาจน ามาใช้ได้หากเป็นการประมาณการที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้อัตราภาษีเงินได้แบบ

เฉพาะเจาะจง  

ข15.  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการค านวณภาษีเงินได้ตามที่กล่าวข้างต้น สมมติว่ากิจการแห่งหน่ึงจัดท า 
งบการเงินรายไตรมาสโดยคาดว่าจะมีก าไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท และต้องเสีย

ภาษีเงินได้จากก าไรสทุธสิ าหรับปีในอตัราภาษีร้อยละ 20 ส าหรับ 20,000 บาทแรก และส่วนที่เกิน

กว่าจ านวนดังกล่าวต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 โดยที่ก  าไรสุทธิของกิจการเป็นไปตามที่

คาดการณ์ไว้ จ านวนภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสจะมีจ านวนดังน้ี 
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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 น้ีเป็นจ านวนภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายส าหรับปีจ านวน 40,000 บาท

ซ่ึงค านวณจากก าไรสทุธกิ่อนภาษี 

ข16. ตัวอย่างต่อไปน้ี สมมติว่ากิจการแห่งหน่ึงซ่ึงเสนองบการเงินรายไตรมาสมีก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

ในไตรมาสแรกเป็นจ านวน 15,000 บาท แต่กิจการคาดว่าจะเกิดผลขาดทุนสุทธิไตรมาสละ 5,000 

บาท ในสามไตรมาสต่อมา (ดังน้ัน ก าไรสทุธกิ่อนภาษีส าหรับปีเท่ากับศูนย์) กิจการคาดว่าอัตราภาษี

เงินได้เฉล่ียทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 20 ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินแต่ละไตรมาสแสดงได้ดังน้ี 

   ไตรมาสที ่1    ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3    ไตรมาสที ่4  รวมทั้งส้ินงวดปี 

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

กรณีที่งวดปีบญัชีแตกต่างกนัจากงวดปีภาษี 

ข17. ในกรณีที่งวดปีบัญชีแตกต่างจากงวดปีภาษี ภาษีเงินได้ส าหรับงวดระหว่างกาลของงวดปีบัญชีให้

ใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปีที่ประมาณการไว้แยกส าหรับแต่ละงวดปีภาษีคูณด้วย

สดัส่วนจ านวนก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีน้ัน 

ข18. ตัวอย่างเช่น กิจการแห่งหน่ึงมีงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน จัดท างบการเงินรายไตรมาส

และมีงวดปีภาษีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (งวดปีบัญชีเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน) โดยกิจการมีก าไรสุทธิก่อนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษีเงินได้เฉล่ียทั้งปี

โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 30 ในปีที่ 1 และร้อยละ 40 ในปีที่ 2 

                   ไตรมาส      ไตรมาส       ไตรมาส        ไตรมาส       ส าหรบัปี 

                ส้ินสุดวนัที่    ส้ินสุดวนัที่   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 รายจ่ายเ พ่ือการวิจัยและพัฒนา  หรือฐานภาษีอื่ นๆ โดยทั่ วไป                   

การใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จะส่งผลต่อการค านวณอัตราประมาณการอัตราภาษีเงินได้             

ที่แท้จริงถัวเฉล่ียทั้งปี เพราะว่ากฎหมายภาษีอากรและข้อบังคับส่วนใหญ่มักจะยอมให้หักภาษี 

(เครดิตภาษี) ส าหรับการค านวณภาษีส าหรับปี ในทางตรงกันข้ามประโยชน์ทางภาษีส าหรับ
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวจะรับรู้ในการค านวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลน้ันได้ 

ในท านองเดียวกันอัตราภาษีอัตราพิเศษที่น าไปใช้ค านวณส าหรับเงินได้บางประเภทไม่สามารถ

น ามารวมค านวณเพ่ือหาอตัราภาษีที่แท้จริงประจ าปีเพียงอตัราเดียว ย่ิงไปกว่านั้นในบางหน่วยงาน

จัดเกบ็ภาษีประโยชน์ทางภาษี หรือรายการหักภาษีรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพ่ือการลงทุน

และระดับของการส่งออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได้ จะคล้ายคลึงกบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

มากกว่า และจะรับรู้ในการค านวณในงวดระหว่างกาลได้เมื่อเกดิรายการดังกล่าวขึ้น 

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหกัภาษียกมาและยกไป 

ข20.  ผลประโยชน์ทางภาษีของรายการขาดทุนทางภาษียกมาจะถูกสะท้อนอยู่ในงวดระหว่างกาล             

ที่ผลขาดทุนทางภาษีซ่ึงเกี่ยวข้องกันเกิดข้ึน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ ก าหนดไว้ว่า ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษี ซ่ึงสามารถยกมาชดเชย

กับภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันของงวดที่แล้วต้องรับรู้เป็นรายการทรัพย์สิน และต้องรับรู้รายการ

เช่นเดียวกนัในการลดยอดค่าใช้จ่ายภาษีหรือเพ่ิมยอดรายได้ภาษีที่เกี่ยวโยงกนั 

ข21.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ก าหนดไว้ว่า กิจการต้องรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปและเครดิตภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า ก าไรทางภาษีในอนาคตของกิจการจะเพียง

พอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ยังได้ก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับการ

ประเมินความเป็นไปได้ของก าไรทางภาษี เพ่ือว่าจะได้น าเอารายการขาดทุนทางภาษีและเครดิต

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ กฎเกณฑด์ังกล่าวน้ันต้องน ามาถือปฏบัิติ ณ วันสิ้นงวดระหว่าง

กาลแต่ละงวดและถ้าตรงตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวผลขาดทุนทางภาษียกไปจะถูกน าไปใช้ในการ

ค านวณประมาณการอตัราภาษีเงินได้เฉล่ียทั้งปี 

ข22. ตัวอย่างต่อไปน้ี สมมติว่ากิจการแห่งหน่ึงซ่ึงเสนองบการเงินรายไตรมาสมีขาดทุนจากการ

ด าเนินงานยกไปจ านวน 10,000 บาท เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณภาษีเงินได้ ณ วันเร่ิมต้น

ของปีบัญชีปัจจุบันที่รายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชียังไม่มีการรับรู้รายการ กจิการท าก าไร

ได้ 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของปีปัจจุบัน และคาดว่าจะท าก าไรได้อีกไตรมาสละ           

10,000 บาท ส าหรับสามไตรมาสที่เหลือ โดยไม่รวมผลขาดทุนยกไป การค านวณประมาณการ

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.    ส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดราคาและการเปล่ียนแปลงราคาตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ แรงงาน หรือ

สนิค้าและบริการอื่นให้คาดการณ์ในงวดระหว่างกาลทั้งทางด้านผู้ซ้ือและผู้ขาย หากมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ว่า ส่วนลดและการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้เกิดข้ึนแล้วหรือจะมีผลกระทบ ดังน้ัน

ส่วนลดตามสัญญาและส่วนลดราคาจะต้องน ามาคาดการณ์ด้วย อย่างไรกต็าม หากส่วนลดและ         

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ กิจการจะไม่คาดการณ์รายการดังกล่าว                     

ในงวดระหว่างกาล เน่ืองจากผลของสินทรัพย์และหน้ีสินไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในแม่บทการ

บัญชี  ที่ว่าสินทรัพย์ต้องหมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ อันเป็นผลของ

เหตุการณ์ในอดีต และหน้ีสิน  ต้องหมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซ่ึงการช าระภาระ

ผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิออกไป 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย  

ข24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดระหว่างกาลให้ค านวณจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในงวด

ระหว่างกาลน้ัน ทั้งน้ีไม่รวมสินทรัพย์ที่วางแผนว่าจะได้มาหรือจ าหน่ายออกไปในงวดต่อมาของ

ปีการเงินนั้น 

สินคา้คงเหลือ  

ข25. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินส าหรับงวดระหว่างกาลต้องใช้หลักการเดียวกันกับ            

งบการเงินส าหรับงวดปีบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
ก าหนดวิธรัีบรู้หรือการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ปัญหายุ่งยากเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ    ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทางการเงินวันใดวันหน่ึงเป็นเพราะความจ าเป็นที่จะค านวณปริมาณ

สินค้าคงเหลือ ต้นทุน และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แม้ว่ากิจการใช้หลักการเดียวกันในการวัดมูลค่า

สินค้าคงเหลือระหว่างกาล เพ่ือที่จะประหยัดต้นทุนและเวลา บ่อยคร้ังที่กิจการมักจะใช้วิธีการ

ประมาณการในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ งวดระหว่างกาลมากกว่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานประจ าปี ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ 

วันที่ในงวดระหว่างกาล และการจัดการกบัผลต่างของต้นทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล 

มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัของสินคา้คงเหลือ   

ข26. มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ พิจารณาโดยอ้างอิงจากราคาขายและต้นทุนบวกรายจ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล กิจการจะกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่เคยบันทึกไว้ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาลถัดมาได้กต่็อเมื่อมี

ความเหมาะสมที่กจิการจะสามารถท าเช่นน้ันได้ส าหรับวันสิ้นงวดปีบัญชีน้ัน 

ข27.    (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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ผลต่างของตน้ทุนการผลิตในงวดระหว่างกาล 

ข28. ผลต่างของต้นทุนการผลิตที่เกิดจากผลต่างด้านราคา ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายและปริมาณของ

กจิการที่ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมการผลิต จะรับรู้ในก าไรขาดทุน ณ วันที่ในงวดระหว่างกาล

เช่นเดียวกับที่รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับงวดปีบัญชี  การเล่ือนการรับรู้ผลต่างของต้นทุน             

การผลิตโดยคาดหมายว่าจะได้รับชดเชย ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชี อาจเป็นการไม่เหมาะสม เพราะ           

อาจส่งผลให้การรายงานสินค้าคงเหลือในงบการเงินระหว่างกาลแสดงมูลค่าที่สงูหรือต ่ากว่าต้นทุน     

การผลิตที่แท้จริง 

รายการผลก าไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ข29. การบันทึกรายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในงบการเงิน

ระหว่างกาลต้องใช้หลักการเดียวกนักบัที่ใช้ในงบการเงินประจ าปี 

ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ  ได้ก าหนดวิธีการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่

ใช้รายงาน ข้อก าหนดดังกล่าวรวมถึงแนวทางส าหรับการใช้อัตราถัวเฉล่ีย หรืออัตราปิด และยัง

รวมถึงแนวทางส าหรับการบันทกึผลของรายการปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินของกจิการใน

ต่างประเทศว่าควรแสดงในรายการก าไรหรือขาดทุนหรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กิจการจึงควรใช้อัตราถัวเฉล่ียและอัตรา

ปิดของงวดระหว่างกาลน้ัน กิจการจะไม่คาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับเวลาที่เหลืออยู่ของปีการเงินปัจจุบันในการแปลงค่างบ

การเงินของกจิการในต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล  

ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้รับรู้การปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินของ

กิจการในต่างประเทศเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดข้ึน กิจการต้องใช้หลักการเดียวกันน้ี

กบังบการเงินระหว่างกาลในแต่ละงวด ทั้งน้ีกจิการไม่ควรเล่ือนการรับรู้การปรับปรุงจากการแปลง

ค่าดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล แม้กจิการคาดว่าจะมีการกลับรายการผลต่างดังกล่าวก่อนวันสิ้น

งวดปีบัญชีกต็าม 

งบการเงินระหว่างกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 

ข32. งบการเงินระหว่างกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ออย่างรุนแรงให้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักการ

เดียวกนักบัที่ใช้ในการจัดท างบการเงินประจ าปี 

ข33. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน

เฟ้อรุนแรง ก าหนดให้งบการเงินของกิจการที่รายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรงต้อง

จัดท าโดยใช้หน่วยการวัดค่าปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และต้องแสดงผลก าไรหรือ
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ผลขาดทุนจากรายการที่เป็นตัวเงินสุทธิไว้ในก าไรสุทธิ นอกจากน้ัน กิจการต้องน าข้อมูลใน                   

งบการเงินของงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทยีบมาปรับใหม่โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบัน 

ข34. กิจการต้องใช้หลักการบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ในการแสดงข้อมูลระหว่างกาล

ทั้งหมดในรูปของหน่วยการวัดค่าจนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล ด้วยการรายงานผลก าไรหรือผล

ขาดทุนจากฐานะที่เป็นตัวเงินสุทธิแสดงในก าไรสุทธิงวดระหว่างกาล กิจการไม่รับรู้รายการ      

ผลก าไรหรือผลขาดทุนดังกล่าวโดยใช้จ านวนที่เป็นรายปี และไม่น าอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ประมาณ

ข้ึนมาใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลในประเทศที่มีอตัราเงินเฟ้ออย่างรุนแรง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์  

ข35. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดให้กิจการ

ต้องรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ทันทหีากสินทรัพย์น้ันมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดลงต ่ากว่า

ราคาตามบัญชี  

ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการใช้วิธีทดสอบ การรับรู้ และการกลับบัญชีรายการด้อย

ค่าของสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้ ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชี แต่มิได้

หมายความว่ากิจการต้องค านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างละเอียดทุกวันสิ้นงวดระหว่างกาล 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องสอบทานว่ามีเหตุบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ของกิจการมีการด้อยค่าอย่างเป็น

สาระส าคัญหรือไม่ นับตั้งแต่วันสิ้ นงวดปีบัญชีล่าสุด ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาว่ากิจการจ าเป็นต้อง

ค านวณการด้อยค่าของสนิทรัพย์หรือไม่ 
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ค. ตวัอย่างการใชก้ารประมาณการ 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพ่ือแสดงตัวอย่างการน าหลักการบัญชีมาใช้ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 41 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  เพ่ือให้สามารถเข้าใจมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ดีย่ิงขึ้น 

ค1. สินคา้คงเหลือ กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องนับและตีราคาสินค้าคงเหลืออย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวด 

ระหว่างกาลแต่ควรมีการนับและตีราคาสินค้าคงเหลือทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี  

ในงวดระหว่างกาลอาจเป็นการเพียงพอที่กจิการจะใช้การประมาณการจากก าไรขั้นต้น  

ค2.  การจดัประเภทรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สิน งบการเงินประจ าปี

อาจต้องการความถูกต้องในการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมถึงการหมุนเวียนและ       

ไม่หมุนเวียนของรายการดังกล่าวมากกว่างบการเงินระหว่างกาล 

ค3. ประมาณการหนี้ สิน การพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนประมาณการหน้ีสินที่บันทกึ (เช่น การตั้ง

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกัน ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม หรือ 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบูรณะ) ในบางคร้ังอาจยุ่งยาก สิ้ นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย      

ในบางคร้ังกิจการอาจใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอกช่วยในการค านวณประมาณการดังกล่าวส าหรับ             

งบการเงินประจ าปี ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจประมาณการโดยปรับปรุง

ตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจ าปีก่อนแทนการใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือท าการ

ค านวณใหม่ 

ค4. เงินบ านาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ก าหนด                  

ให้กิจการต้องพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้และมูลค่าราคา

ตลาดของสนิทรัพย์โครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ัง และสนับสนุนให้กิจการใช้

นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยในการวัดมูลค่าของภาระผูกพันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานระหว่าง

กาล การวัดมูลค่าที่น่าเช่ือถือมักมาจากการค านวณโดยใช้ข้อมูลล่าสุดของการค านวณมูลค่าล่าสุด

ด้วยวิธคีณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ค5.  ภาษีเงินได ้กิจการอาจค านวณภาษีเงินได้และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี

โดยใช้อตัราภาษีส าหรับหน่วยภาษีแต่ละหน่วยไปใช้ค านวณภาษีเงินได้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 14 

ของภาคผนวก ข ว่า แม้ว่ากิจการต้องการประมาณการที่ถูกต้องที่สุด แต่อาจไม่บรรลุผลในทุกกรณี                 

ดังน้ันการใช้อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียของต่างหน่วยภาษีเงินได้หรือต่างประเภทเงินได้กอ็าจใช้ได้ 

ถ้าได้ผลของการประมาณการที่มีเหตุผลมากกว่าการใช้อตัราภาษีเงินได้แบบเฉพาะเจาะจง 

ค6.  เหตุการณที์่อาจเกิดข้ึน การวัดมูลค่าของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนอาจเกี่ยวข้องกับความเหน็ของ 

นักกฎหมายหรือผู้ให้ค าแนะน าอื่น รายงานที่เป็นทางการจากผู้เช่ียวชาญอิสระในบางคร้ังอาจใช้

เป็นสิ่งที่ พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น ความเห็นดังกล่าวที่ เกี่ยวกับกฎหมาย                   

ข้อเรียกร้อง การประเมิน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นได้อื่นๆ หรือความไม่แน่นอน อาจถูกน ามาใช้

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

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อนุญาตให้กจิการเลือกปฏบัิติในการตีราคาใหม่ส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมได้ ท านองเดียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงมีข้อก าหนดให้กจิการตีราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน ซ่ึงการตีราคาใหม่น้ันกิจการอาจให้ผู้เช่ียวชาญตีราคาสินทรัพย์ เพ่ือประกอบการจัดท างบ

การเงินประจ าปีแต่อาจไม่จ าเป็นส าหรับการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

ค8.  การกระทบยอดรายการระหว่างกิจการที่เกีย่วขอ้ง การกระทบยอดรายการระหว่างกันดังกล่าว

จ าเป็นต้องท าอย่างละเอียดในการจัดท างบการเงินรวมประจ าปี แต่ความละเอียดในการกระทบ

ยอดอาจลดน้อยลงส าหรับการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

ค9.  อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหว่างกาลในกิจการที่มีลักษณะการด าเนินงานเฉพาะอาจมี 

ความถูกต้องน้อยกว่า ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี เน่ืองมาจากความยุ่งยาก ความคุ้มค่า และเวลาที่ต้องใช้  

ตัวอย่างเช่น การค านวณการตั้งส ารองเพ่ือประกนัภัยส าหรับบริษัทประกนัภัย 

 




