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5��	
�	กQ,"�. �!�ก��7��*��	53b�  �0�1�Q�ก*'+�ก�6 ���5�����1�Q �S��+� �!�����5��	
Q,11ก
'�-+�\S4.� �a� 2)�� �!�WS��Q�กก�� �S��+�3�S����5	'5.-�7���	Y+�ก������1+\.(1�ก6Qก��
1+.��"�กa��� 7�ก��11ก56�86 �.1+4�	�������4�7��56�86��&�ก-.��\S4.�+��68���(1����� '	��	��  
������กS.�-"-�7�+.1������� 27.2 ก��11ก56�86'	�กS.�-Q,�-�ก��7��*��	53b� ��กก��11ก56�86
 �!�ก�� 5�17��ก	�W\�U01���� '6��	����' Q&��-�����5��	
���7��7�ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��
Y0�����3S,ก&�"��.1������	�S'(1���ก�-'ก.1����Q,��ก��11ก56�86 401Q&��-�����5��	
���U01*'+ 
W\�U01����ก.1����Q,��ก��11ก���� Y6�� 4\#'�-+1	���5.-�'	���� 

 

�\S4.�+��68����.1�����	���ก.1�ก��7��56�86 
�\S4.�+��68����.1��������e[f��S	�ก��7��56�86 

 

�\S4.�+��68����.1��������e[X��S	�ก��7��56�86 4&��-#*'+ก���-ก��4��S�'�-�(1������	���
ก.1�ก��7��56�86'�-+ �6����"'��	�Q�กก��7��56�86 ���'�-+Q&��-��������U01*'+W\�U01�����S	�ก��7��56�86 
��ก56�86'	�กS.�-��ก��20�1(�+7��S�'3+ก�.����กQ�ก����(1�ก6Qก��ก.1�-	������ก��7��56�86 �\S4.�
+��68������7��7�ก��4&��-#401 �\S4.� #  -S��d'(1�-	�5�'���+���������ก��20�1(�+Y��1�ก	�ก	�56�86 

�	+�$-���>� >�ก�������5 

ก3.  Y0�1 �!�ก��186��+-68��X6�	�65&���	��	- S(���7��7�ก���.�������+.1������� 42 3S, 43 5���6-.� 
ก6Qก����ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
. 4,800 ��� (�'���Q�กก��
'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
. 7,200 ��� 3S,(�'������ �!�(1���6[	�7�
. 2,400 
��� 3S,ก6Qก��������5��	
���U01*'+W\�U01���� 2,000 ���� 3S,�����5�����1�Q �S��+� �!�����5��	

���U01*'+W\�U01����Q&��-� 400 ��.-+ ก&�"��.1����(	��Y0�����Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�(1�ก6Qก��
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 �.�ก	� 2.40 ��� (�'����.1����(	��Y0�����Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก �.�ก	� 3.60 ���  
3S,(�'����.1����(	��Y0�����(1�ก6Qก�� �.�ก	� 1.20 ��� 5���6-.����5�����1�Q �S��+� �!�����
5��	
 400 ��.-+ "�.��WSก�,���.1ก&�"���01(�'��� ���5�����1�Q �S��+� �!�����5��	
Q&��-� 
400 ��.-+'	�กS.�- ��1��&����-�7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S'  �0�1�Q�ก��WS�&�7��ก&�"��.1
����Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�S'S� �!� 2.00 ���  �0�1�Q�กก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1����
 �!�(1���6[	�7�
. �!��	- S(���7��7�ก���.���� '	��	��ก6Qก����1��-����5�����1�Q �S��+� �!�����
5��	
 400 ��.-+'	�กS.�-7�ก��4&��-#Q&��-�ก&�"��.1�����	-10�� 3��-.�WS(1�ก���-���+ก��
'	�กS.�-�&�7�� ก6'ก����	� Y6��(1�ก&�"��.1����(	��Y0���������&��� ���+� ��+� 2)��กa401 (�'��� 
�.1����S'S� ((�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6กS'S� �!� 3 ����.1���� 3S,(�'���(1�ก6Qก��
 �!� 1 ����.1����) 

��!��$�1#	+��$��(-���� �'��	
 

ก4.  Y0�1-	�U���,5�4%7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' ��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
���U01 5�01�
-.���ก��11กQ,4&��-#Q�ก��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
7��,�-.���-' 7�����e[f�  
��ก��+ก��7��S�'(1�����5��	
(1�ก6Qก����1��&����-�7�ก��ก&���'��4��S�'U	- �S��+ 
1+.��"�กa��� 7�����X6�	�6 ก��U	- �S��+1+.���.�+(1���4���+5	�'��%��01��+ '01�*'+�ก�6 
U01-.� Y�+�Y13S�- 

ก5. *'+�	�-"� ��4��d'(1��S�'U01-.� Y�+�Y17�ก��4&��-#��4��S�'U	- �S��+ 1+.��"�กa���  
7�ก�#������4��S�'��ก��()��S�7��.-�ก-��� ก��U	- �S��+(1���4�5\�3S,��4���&��	กQ, �!��	-3��
(1���4���� ���,5�ก-.� ก6Qก����1�U01�X6�	�6-68����7��7�ก��4&��-#��4��S�'U	- �S��+1+.��
5��&� 5�1  -��3�.��4����4&��-#'�-+-68�'	�กS.�-"�."'� �!��	-3��(1���4�1�ก�.1"�  �0�1�Q�ก
5U��ก��#% �S��+�3�S�"� �	-1+.�� �.� ก6Qก�����7����4��d'(1��S�'7�ก��4&��-#��4��S�'
U	- �S��+�� �!� -S��S�+�c 2)�� �!��.-������4��S�'4.1�(����� 5U�+�V�Y 1�Q �S��+���4&��-#
*'+ก��U	- �S��+��4�5\�3S,��4���&���ก��4� �6����ก��W	�W-�1+.����ก 3S,��4��d'(1��S�'
"�.5����U �!��	-3��(1���4�U	- �S��+��� ���,5�1�ก�.1"�  

'/�D/�$��ก >�'��!	
"'1�'/�D/ "$,��(ก�����(����� 

ก6. 56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�86���Q,20�1���5��3�S�5V�YQ,U\ก5���67����ก��7��56�8620�1 
���5��3�S�5V�Y �0�1��4�U	- �S��+(1����5��3�S�5V�Y3S,����5��	
�����1�11ก Y0�1�1��	�
ก��3�S�5V�Y5\�ก-.���4�7��56�86(1�56�86 S01ก3S,7�5&�4	
35'�56�86 1+.��"�กa��� "�.7��
5���6-.���ก��7��56�86 ��ก���5��3�S�5V�Y�����S	ก[#,4S��+4S)�ก	����U01*'+��44SV�+�1ก 
(U����) "�."'�U\ก5���6-.���ก��3�S�5V�Y 

ก7. 56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�861�Q1��
����01ก&���'7����ก���&�4&� 5�120�1����56���01 
���5��10��(1�ก6Qก�� (��01(1���6[	�7�
.��01��6[	�+.1+(1�ก6Qก��) *'+ก��Q.�+�&��,��4�7��
56�86�	��Q&��-���01���5.-� 7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�86
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'	�กS.�-Q,��WSก�,��7�ก����	�S' ��ก (1) ��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
��� ก��+-(�1�
5&���	��-'��กก-.���4�7��56�86 ��01 (2) ��4�(�+(1����5�������ก���&�4&� 5�120�1��&�ก-.� 
���5�����1�Q��ก���&�4&� 5�120�1���(�1�กS�(1�56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�86 3S,5.-���&�
�\S4.���� ก6'()��5.�WS7����4�7��56�86���3��Q�6���&�ก-.���4��S�'(1�����5��	
�����1�11ก Y0�1�1��	�
ก��7��56�86 7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 7��5���6-.���ก��7��56�86(1�56�86 S01ก3S,7�5&�4	

35'�56�86 3S,��ก���&�4&� 5�120�1����56���01���5��10�� ��กก���&�4&� 5�120�1'�-+ �6�5' �!�
��,*+��%�.1W\�U0156�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�86��กก-.� 3S,5	

�1��
��7����ก���&�4&�
 5�120�1'�-+ �6�5' ก6Qก����1�5���6-.���ก���&�4&� 5�120�1'�-+ �6�5' '1ก ���+ (5��86Q�กV�[�) 
(1�����56�7'] ���5���6-.���ก���&�4&� 5�120�1 ��1��-กกS	� �!���+ก����	�����7��	-�	��  

ก8. 7��7��-68��X6�	�6���4S��+4S)�ก	�ก	��������6�56�86�����(�1ก&���'���4S��+4S)�ก	� ��01ก	����5��10�������
56�86 S01ก7�ก��3�S�5V�Y���1��
��7��W\�S����5����UQ.�+ �6�5' Y0�11	���ก��3�S�5V�Y���
 �!���,*+��%�.1W\�S������กก-.� 

ก9.  �0�1�"(1���16�(1�56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�861�Qก&���'7�� �6����"'��	�Q�กก��7��56�86(1�
���5��'	�กS.�-��1��&�"�"U.U1�����56���01���5��10��(1�ก6Qก�� (��01(1���6[	�7�
.��01
��6[	�+.1+(1�ก6Qก��) 7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' ก6Qก����1�U01 5�01�-.���ก��7��56�86
 S01ก3S,7�5&�4	
35'�56�86'	�กS.�- 3S, �6����"'��	���1��&�"�20�1����56������4��S�'U	- �S��+(1�
����56�3�����Q,�&�"�20�1����5��	
 1+.��"�กa��� 5.-� ก6�(1� �6����"'��	�Q�กก��5���6-.���ก��7��
56�86ก	�Q&��-� �6����5���6-.���ก��20�1����56� ��1��&���Y6Q��#�7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 
( �.� 5���6-.���ก��20�1����5��	
กS	�40�) '1ก ���+ (5��86Q�กV�[�) (1�����56�7'] ���5���6-.���
ก��20�140� ��1��-กกS	� �!���+ก����	�����7��	-�	��  

'/�D/�$��ก-�(���ก/@ก����B�92 ��ก 

ก10.  Y0�1 �!�ก��186��+-68��X6�	�6���+.1������� 63 5���6-.�ก6Qก����56�86 S01ก(�+����5��	
(1�
ก6Qก�����U01*'+W\�U01����Q&��-� 120 56�86 2)������4�7��56�86 35 ��� ��4��S�'U	- �S��+(1�����
5��	
(1�ก6Qก��5&���	��-'401 28 ��� 7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 7��ก6Qก��5���6-.�
ก6Qก��"'�11ก����5��	
Q&��-� 150 ���� �����4� 28 ����.1���� # ����-'  Y0�1 �!�ก���X6�	�6
���V��,W\กY	�7�56�86 S01ก(�+Q&��-� 4,200 ��� WS�.���,�-.������5��	
 150 �������11ก 
3S,����5��	
 120 �������"'��	�Q�กก���X6�	�6���56�86 S01ก(�+ (����5��	
 Y6��()�� 30 ����) ��1�
�&�"��-ก����	-��� 7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 

���'��-����/A	�(��( ก/@ก����+�! � ������/A	���+� 

ก11. ���5�����1�Q �S��+� �!�����5��	
(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-� ���5����U 
3�S� �!�����5��	
(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-� ��01����5��	
(1���6[	�7�
.  
W\��.-���� ��01W\�S���� (ก6Qก����� 5�1��+���) ��1��-�1+\.7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 
'	����  
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ก11.1 ���5�����11ก*'+��6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-� ����&�7��W\�U015����U"'��	�
����5��	
(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-� ��1��-�1+\.7�(�1�\Sก��
4&��-#ก&�"��.1������	�S'(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-� ก&�"��.1����
 �S.��	����1��-�1+\.7�ก��4&��-#ก&�"��.1����(1�ก6Qก����� 5�1��+��� *'+1���16�
Q�กก��U01���5��(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-�*'+ก6Qก����� 5�1
��+��� 

ก11. 2 ก6Qก����1��&����5��(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-����5����U3�S�
5V�Y �!�����5��	
(1�ก6Qก����� 5�1��+�����Y6Q��#�7�5.-�(1����5�����1�Q
 �S��+� �!�����5��	
(1�ก6Qก����� 5�1��+���  Y0�1-	�U���,5�4%7�ก��4&��-#ก&�"�
�.1������	�S' �1กQ�ก�	�� ก6Qก����1��&�56�86 S01ก��017�5&�4	
35'�56�86���11ก 
*'+��6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-�7�ก��20�1����5��	
(1�ก6Qก����� 5�1
��+�����Y6Q��#�7�5.-�(1����5�����1�Q �S��+� �!�����5��	
(1�ก6Qก����� 5�1
��+���7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S'�-� 

ก12.  Y0�1-	�U���,5�4%7�ก��-	'WSก�,���.1ก&�"��.1������� ก6'Q�ก���5�����11ก*'+ก6Qก����� 5�1
��+���2)��5����U3�S�5V�Y �!�����5��	
(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-�  
7��5���6-.����5��'	�กS.�-"'���ก��3�S�5V�Y 3S,��	������	-�	�� (ก&�"���01(�'������ �!� 
(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.) ���4-��Q&� �!����+.1������� 33 �1กQ�กก����	�����
'	�กS.�-3S�- �	-�	����1�U\ก��	��������ก�� �S��+�3�S�(1�ก&�"���01(�'������U\ก�	��)ก 
*'+ก6Qก����� 5�1��+��� ( �.� ��+"'� �6��`�WS ��01��+"'����-68�5.-�"'� 5�+) 1	� �0�1���Q�ก
ก�� Y6��()��(1�Q&��-�����5��	
���U01*'+W\�U01����(1���6[	�+.1+ ก6Qก���.-�4�� ��01��6[	��.-�  
2)�� �!�WS��Q�กก��5���6-.���ก��3�S�5V�Y �	-���(1�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S'"�."'�
�	�WSก�,�� �0�1�Q�กQ&��-�����5��	
���U01*'+W\�U01����(1�ก6Qก����� 5�1��+���"�. �S��+�3�S�
"�Q�กก��5���6-.���ก��3�S�5V�Y 

���'�������'/�D/��+�>�'�+����"$,�� �'��	
�$�(��,�=� 

ก13. 5.-�(1� Q��(1�5&���	����ก6Qก���-�U)� 
ก13.1 ���5������.-��	� �6��`�WSก	�����5��	
���1	������ก&���'"-�S.-����� ( �.� 51��.1��)��) 

2)��7��S�+ก�#�1�Q��ก��ก&���'(1� (�5\�5�'7�ก���.-��	� �6��`�WS ( �.� ��กQ�U)� 
3�."�. ก6�Q&��-����ก&���'"-��.1����) 

ก13.1 ����5��	
��, V������ก��Q.�+ �6��`�WS7�1	�������.��"�Q�ก����5��	
��, V�10��  
3�."�.��56�86 ��01ก-.� 

ก14.  Y0�1-	�U���,5�4%7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 7��5���6-.���ก��3�S�5V�Y(1����5�� 
���186��+7�+.1������� ก13. 2)��5����U3�S�5V�Y �!�����5��	
"'���กWSก�,��(1�ก��3�S�
5V�Y�&�7�� ก6'ก����	�S' 5&���	����5�����"�.5����U3�S�5V�Y �!�����5��	
��, V�7'
��, V���)��"'� ก&�"���01(�'���5&���	��-'Q,��1�U\ก�`�5.-�7��ก	�����3S,���5�������56�86�.-�
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7�5.-����7�3�.S,��, V����3�ก�.��ก	����56�867� �6��`�WS3S,56�8610��] 7�ก���.-��	�ก&�"� 
���+	�"�."'�Q	'5�� ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��Y0�����3S,ก&�"��.1������	�S'����+S, 1�+''	���� 
ก14.1 ก&�"���01(�'������ �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.Q,U\ก��	����� (ก&�"�S'S�3S,

(�'��� Y6��()��) '�-+Q&��-� �6��`�WS�����,ก�/Q.�+7��-'(1�����3�.S,��, V� 3S,
Q&��-� �6��`�WS���5	

� (��01'1ก ���+(1�����ก\������56�86�.-�) �����1�Q.�+5&���	��-' 
(�	-1+.�� �.�  �6��`�WS5,5����+	�"�."'�Q.�+)  

ก14.2 ก&�"���01(�'������ �S01��1��`�5.-�7��3ก.����5��	
3S,���5�������56�86�.-�7�5.-����
 Y0�17��3�.S,���5��"'��.-��	�ก&�"� 5�01���)��-.�"'���ก���`�5.-�ก&�"���01(�'���
5&���	��-'"�3S�- Q&��-��-�(1�ก&�"���01(�'������"'��`�5.-�7��3ก.���5�����3�.S,
��, V�U\กก&���'*'+ก���-�Q&��-�����`�5.-�5&���	� �6��`�WS 3S,Q&��-�����`�5.-�
5&���	�S	ก[#,ก���.-��	� (��'�-+ก	� 

ก14.3 Q&��-�ก&�"���01(�'����	����'����`�5.-�7��3ก.���5�����3�.S,��, V���1����'�-+ 
Q&��-����5�����4� �S011+\.���"'��	�ก���`�5.-�ก&�"� Y0�14&��-#ก&�"��.1����5&���	����
5���	�� 

5&���	�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' ��1�5���6-.����5�����1�Q �S��+� �!�����5��	
�	����' 
"'���ก��11ก3S,�-�1+\.7�����5��	
���U01*'+W\�U01����3S�- 

�� ������ก��@��(����,���'�+� 

ก15. 5&���	�����5��	
���11ก3�.+	�Q.�+�&��,"�. �a��\S4.� 7�ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��Y0����� ก6Qก��
��1��&�����5��	
'	�กS.�-��4&��-#���5	'5.-������56�86"'��	� �6��`�WS7��,�-.���-' 
 �0�1 ���+� ��+�ก	�����5��	
����&��, �a��\S4.� 

ก16. 7�ก�#�������������ก��Q.�+�&��,���5.-�"�."'��	�56�867����5.-��.-�7� �6��`�WS�,�-.���-' ก6Qก��
��1�U01�X6�	�6ก	�����'	�กS.�- ��01�ก	�7�5&�4	
35'�56�86��0156�86 S01ก7�ก��4&��-#ก&�"� 
�.1������	�S' +1'4�4������+	�"�."'�Q.�+�&��,��1�U01 5�01�-.� �!�Q&��-� �6����7��"�7�ก��20�1����
5��	
 Q&��-�(1����������1��&���4&��-#ก&�"��.1������	�S'4015.-��.���,�-.��Q&��-����� 
���Q1�3S�-ก	�Q&��-��������5���6-.���ก��20�1 

'�!(�)ก � 

ก��"ก�����#ก�+��
� 

ก��3ก�"(7�V�4W�-ก���7��U01�X6�	�6ก	���ก�� �6�5&���	��1��,+, -S��	
����� �6��7���01�S	�-	����  
1 �ก��4� 2554  �!����"� ��กก6Qก��U01�X6�	�6����������ก���	
����	����ก.1�-	������WS�	�4	�7�� 
ก6Qก��Q,��1�U01�X6�	�6��+ก��3ก�"( �S.����7��1��,+, -S��	��'�-+ 
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�	+�(����6���!+���- �>@ 

�	-1+.���.1"����Q	'�&�()�� Y0�1 �!�3�-���4-�� (��7Q �.��	�� 3S,"�.U01 �!�5.-���)��(1�������� 
ก���	
����	���� 

�	+�(������ 1 �� ����/�'/�D/�	����6/�� 

�	+�(������ 2 @���+��� �'��	
#	+��$��(#�+��5����	ก 

�	+�(������ 3 ก����ก�� ��H�9$ 

�	+�(������ 4 ก����ก'/�D/  

�	+�(������ 5 9$ก�,��-��'/�D/C�5��� �'��	
���ก��������� ���	�$1 

�	+�(������ 5ก ก������!�>� '/�D/-��'/�D/C�5��� �-��6�	ก��� 

�	+�(������ 6 �� �ก2 "�$�'=�6  

�	+�(������ 7 �� �'��	
�����@� ����ก����������- 

�	+�(������ 8 �� �ก2 "�$�'=�6���ก/@ก����'/�D/�$��ก+��@,@��(����,1 +(�� �'��	
������/�'1 

�	+�(������ 9 ก��!���+%@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก : ก��6/@��%�$��1	�-�����'�������@
��$��(���B��� �'��	
����������	�$1ก��������� � 

�	+�(������ 10 ���'��-����/A	�(��( : ก��!���+%ก��������� �-	5�6�5����"$,ก��������� ���	�$1 

�	+�(������ 11 ���'�������'/�D/��+�>�'�+����"$,�� �'��	
�$�(��,�=� 

�	+�(������ 12 ก��!���+%ก��������� �-	5�6�5����"$,ก��������� ���	�$1 "$,ก����81�9(- ��2$
>���ก����-�1��� (�	+�(���'���!+���- �>@) 

�	+�(������ 1 �� ����/�'/�D/�	����6/��  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 12 "$, 15 
 

# -	���� 1 �ก��4� Y./. 25x1 ��6[	� � Q&�ก	' "'�11ก�������6�56�86��6'5,5���, V����"�.5����U 
3�S�5V�Y3S,"U.U1�40�"'� 2)�����\S4.�������"-�����S, 100 ��� 3S,��ก&���'ก��Q.�+ �6��`�WS5,5�
����S, 7 ����.1�c  �6��Q�ก�c Y./. 25x4 

# -	����11ก���� 1	���WS�1�3���S�'(1� �6��`�WS5&���	��������6�56�86��6' '�+-ก	� �.�ก	���1+S, 7 
�.1�c '	��	����6[	�5����U4�'-.�Q,"'��	� �6�4.��������6�56�86'	�กS.�-7���4� 100 ����.1���� U��1	��� 
 �6��`�WS 7 ����.1����  �!�1	�������&���7��Q�6�7�-	����11ก���� 
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1+.��"�กa��� 7�ก��Y6Q��#� �0�1�"(7�ก��Q.�+ �6��`�WS ��6[	�(�+�������6�56�86'	�กS.�-�����4� 81.63 
����.1���� 46' �!�5.-�S' 18.37 ����.1���� 2)����4�(�+'	�กS.�- �!��\S4.��`QQ��	�(1��\S4.�������"-� 
����S, 100 ��� 1	���46'S'��1+S, 7 7��,+, -S� 3 �c 

 �0�1�Q�ก�������6�56�86'	�กS.�-Q	'��, V� �!�5.-���� '	��	�� 5.-�S'(1��������6�56�86 # -	�11ก���� ��1�
�	'Q&���.�+"�+	�ก&�"�5,5����-68�1	���'1ก ���+���3��Q�6� 3S,U01 �!�5.-���)��(1� �6��`�WS�������6�56�86
7�ก��4&��-#ก&�"��.1���� 7�ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��Y0�����  �6��`�WS�.1�������6�56�86'	��.1"���� 
��1��	ก11กQ�กก&�"���01(�'������ �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.  

�c �\S4.�����	
�� 
(1��������6�56�86  

# -	���� 1 �ก��4� 
(���) 

 �6��`�WS(ก) 
 
 

(���) 

�\S4.�����	
�� 
(1��������6�56�86  

# -	���� 31 8	�-�4�(() 
(���) 

 �6��`�WSQ.�+ 
 
 

(���) 
25x1 81.63 5.71 87.34 - 
25x2 87.34 6.12 93.46 - 
25x3 93.46 6.54 100.00 - 
�S	�Q�ก�	�� 100.00 7.00 107.00 (7.00) 

(ก) ���1	�����1+S, 7 
(() ก.1�ก��Q.�+ �6��`�WS 

�	+�(������  2 @���+��� �'��	
#	+��$��(#�+��5����	ก 

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 19 #E� 21 

 

  @���+��� ������ก @���+��� � 
C�5�!�� (ก)

 

@���+��� ����#��
F1(92 #���� � 

1 �.4. 25x1   +1'4� �S01����c 2,000 300 1,700 
31 Y.4. 25x1   �������11ก7��.*'+

Q.�+�&��, �!� �6�5' 
800 - 2,500 

1 8.4. 25x1   20�1����กS	�40�*'+
Q.�+�&��, �!� �6�5' 

- 250 2,250 

31 8.4. 25x1   +1'4� �S0156���c 2,800 550 2,250 

ก��4&��-#Q&��-�U	- �S��+U.-���&���	ก 

(1,700 * 5/12) + (2,500 * 6/12) + (2,250 * 1/12)     =   2,146 ���� ��01    
(1,700 * 12/12) + (800 * 7/12) - (250 * 1/12)    =   2,146 ����  

(ก) ����20�140� 401 ���5��������U\ก20�13S,U01*'+ก6Qก��W\�11ก���5������	�� ��01��6[	�+.1+(1�ก6Qก��W\�11ก���
5������	�� 
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�	+�(������  3 ก��>� �� ��H�9$  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 26 27.1 "$, 28 

 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.5&���	��c 25X0    180 ��� 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.5&���	��c 25X1    600 ��� 

����5��	
���U01*'+W\�U01����Q�U)�-	���� 30 ก.+. 25X1     200 ���� 

�����`�WS���11ก �0�1-	���� 1 �.4. 25X1   2 ����5��	
�.1 1 ����5��	
���U01*'+W\�U01���� 
 # -	���� 30 ก.+. 25X1  

 200 * 2 = 400 ���� 
 

ก&�"��.1����(	��Y0�����5&���	��c 25X1                    600       =   1.00 ��� 
                                      (200 + 400) 

 
ก&�"��.1����(	��Y0�����5&���	��c 25X0                    180       =   0.30 ��� 

                                      (200 + 400) 
 
 �0�1�Q�กก6Qก��11ก�����`�WS7��*'+"�."'��	�56���1�3��Q)�U01-.�ก��11ก����'	�กS.�- ก6'()��ก.1�����c 
25X0 2)�� �!��-'3�ก���35'�7���ก�� �6� 

�	+�(������ 4 ก����ก'/�D/  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 26 27.2 "$,=�!9�+ก ก (���� ���� ก2 
 
�c     25X0     25X1     25X2 
 
ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.   

 
1,100 ��� 

 
1,500 ��� 

 
1,800 ��� 

����5��	
���U01*'+W\�U01����ก.1�-	�11ก56�86 500 ���� 

ก��11ก56�86 ����5��	
7��. 1 ���� �.1����5��	
 '6����U01*'+W\�U01
���� 5 ���� (�-� �!�����5��	
7��.Q&��-� 100 ����) 

��4�7��56�86 : ����S, 5 ��� 
-	����11ก56�86 : 1 �ก��4� 25X1 
-	�56��5�'ก��7��56�86 : 1 ����4� 25X1 

��4��S�'(1�����5��	
 1 �����	���ก.1����Q,�� 
ก��7��56�867�-	���� 1 ����4� 25X1 

 
11 ��� 

-	�56���1��,+, -S���+��� 31 8	�-�4� 



�������ก���	
�� ��	���� 33 (��	����� 2552) ���� 29/49 

 

ก��!���+%�2$!������� �����LAM��$	�ก��>� '/�D/ 

�\S4.�+��68���(1�����5��	
�	��56�����U01*'+W\�U01����ก.1�ก��7��56�86  + 56���1�3���-�Q�กก��7��56�86 

Q&��-�����5��	
���U01*'+W\�U01����ก.1�ก��7��56�86  + Q&��-�����5��	
���11ก �0�1�Q�กก��7��56�86 

(11 ��� * 500 ����) + (5 ��� * 100 ����) 

500 ���� + 100 ���� 

�\S4.��.1��������e[f��S	�ก��7��56�86      = 10 ��� 

ก��!���+%�	�����	�@���+��� �    

�\S4.�+��68����.1����ก.1�ก��7��56�86    11 ���        =      1.1 

�\S4.��.1��������e[f��S	�ก��7��56�86     10 ���      

ก��!���+%ก��������� �-	5�6�5���� 

  25X0 25X1 25X2 
  (���) (���) (���) 
ก&�"��.1����(	��Y0�����
5&���	��c 25X0 ������
��+���"-� '6�        

1,100 ��� 
500 ���� 

2.20   

ก&�"��.1����(	��Y0�����
5&���	��c 25X0 �����	�
7��.Q�กก��7��56�86  

1,100 ��� 
(500 ���� * 1.1) 

2.00   

ก&�"��.1����(	��Y0�����
5&���	��c 25X1 2)���-�
WSก�,��Q�กก��7��
56�86 

                 1,500 ���  
(500 ����*1.1*2/12)+(600*10/12)        

 2.54  

ก&�"��.1����(	��Y0�����
5&���	��c 25X2 

1,800 ��� 
600 ���� 

  3.00 
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�	+�(������ 5  9$ก�,��-��'/�D/C�5��� �'��	
���ก��������� ���	�$1  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 45 #E� 47 
 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.5&���	�
�c 25X1  

        1,200,000 ��� 

Q&��-�����5��	
���U01*'+W\�U01����U	- �S��+U.-�
��&���	ก�,�-.���c 25X1  

            500,000 ���� 

��4��S�'U	- �S��+�.1�����,�-.���c 25X1                     20 ��� 

Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก���ก6Qก����1�11ก7��
���56�86�,�-.���c 25X1  

            100,000 ���� 

��4�7��56�8620�1�����,�-.���c 25X1                    15 ��� 

ก��!���+%ก��������� � 

  Q&��-�ก&�"� 
 

Q&��-����� ก&�"��.1���� 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�
7�
.5&���	��c 25X1 

1,200,000 ���   

Q&��-��������U01*'+W\�U01����U	- �S��+U.-�
��&���	ก�,�-.���c 25X1 

 500,000  

ก�%������ !&�*!��*!1�!    2.40 ��� 

Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก�����1�11ก7��
���56�86 

 100,000  

Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก���5���6-.�
11ก�����4��S�'U	- �S��+  
(100,000 * 15 ���)/20 ��� 

 

(ก) 

 
 

(75,000) 

 

ก�%������ !������ 1,200,000 ��� 525,000 2.29 ��� 

(ก) ก&�"�"�. Y6��()�� �0�1�Q�กก�� Y6��()��(1�Q&��-�����*'+�-� ก6'Q�กก�� Y6��()��(1�Q&��-����� (25,000 ����) ���
U01-.�ก6Qก����1�11ก*'+"�."'��	�56���1�3�� ('\+.1������� 46.2 (1��������ก���	
����	����) 
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�	+�(������ 5ก  ก������!�>� '/�D/-��'/�D/C�5��� �-��6�	ก��� 

Q&��-�56�8620�1�������+	�"�."'��	�56�86U	- �S��+U.-���&���	ก�.1Y�	ก���  1,000  

Q&��-� �6�U	- �S��+U.-���&���	ก�.1Y�	ก���2)��Q,U\ก�	��\��S1'
�.-� -S���� �S01(1��,+, -S�7��"'��	�56�862)��Y�	ก���Q,��1�
7����6ก�� Y0�17��  �!�"���� �0�1�"(���Q,"'��	�56�8620�1����         
2)�� �!�"�����������ก����+������ก�� �6� ��	���� 2  �0�1� 
ก��Q.�+*'+7������ �!� ก#$% 

1,200 ��� 

��4�7��56�86��� �!� �6�5'(1�56�8620�1�������+	�"�."'��	�56�86 15 ��� 

ก��!���+%��!�>� '/�D/�����	�����"$ + 

�\S4.�+��68���(1���6ก�����Q,"'��	�Q�กY�	ก���3�.S,4�  1,200 ��� 
�\S4.�+��68���(1���6ก�����Q,"'��	�Q�กY�	ก����.156�86 S01ก 
(1,200 ��� / 1,000) 

   1.20 ��� 

��4�7��56�86(1�56�8620�1�����	����'  
(15 ��� + 1.20 ���) 

16.20 ��� 

�	+�(������ 6  �� �ก2 "�$�'=�6* 

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 33 34 36 "$, 49 

 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 1,004 ��� 
����5��	
���U01*'+W\�U01����  1,000 ���� 
ก&�"��.1����(	��Y0����� 1 ��� 
����ก\�3�S�5V�Y 100 ���� 
����ก\� 10 ���� 5����U3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 3 ����    
'1ก ���+Q.�+5&���	��c�`QQ��	���� ก��+-(�1�ก	�1�4%��,ก1���� �!�����56�(1�����ก\�
3�S�5V�Y 

10 ��� 

V�[� �6�"'�3S,V�[� �6�"'��1ก���	'�	
����� ก��+-(�1�ก	�'1ก ���+Q.�+'	�กS.�- 4 ��� 

�$������ : ��ก���*�#����($/0�ก�����#��!�����(!����"�ก��&0*!�$�"�����- ���3���ก����"��+!�!�*��!���"$��ก 
($���1�!ก�����'� 5�����" 32 ���"�� ก���������ก������������"��$�����ก�����! (�$�"�$�
ก�����ก�8�' )) 

                                                 

 
*
 �	-1+.�����"�."'�35'�ก��Q	'��, V�1�4%��,ก1�(1� 4�0�1��01���ก�� �6�3�S�5V�Y �!�����56�3S,5.-�(1�

 Q��(1� ��01ก��Q	'��, V�'1ก ���+��01 �6��`�WS��� ก��+-(�1� �!�4.�7��Q.�+3S,5.-�(1� Q��(1� ���(�1ก&���' 
7��������ก���	
�� ��	���� 32  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก����,ก�/7��) 
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ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 

�����	�����3S�- 

 

1,004 ��� + 10 ��� m 4 ��� = 1,010 ��� 

Q&��-�����5��	
Q�กก��3�S�5V�Y����ก\� 30 

Q&��-�����5��	
���7��7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S'          1,000 + 30   =   1,030   

ก&�"��.1������	�S'       1,010 ���    =     0.98   ��� 

                    1,030 ����   

 

�	+�(������  7 �� ������@� ����ก����������-    

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 19 24 36 37 41 #E� 43 "$, 52 
 

����5��	
���U01*'+W\�U01����7��,�-.���c 25X1 1,000,000 ���� ("�.��56�86 S01ก 7�5&�4	
35'�
56�86  ��01���5��3�S�5V�Y���U01*'+��44S 
V�+�1ก7��,�-.���-') 

5	

���� ก��+-(�1�ก	�ก���-�8��ก6Q��� Y6��W.��"��,��7��ก��11ก����5��	
 Y6�� �!�"���� �0�1�"( '	���� 
 11ก����5��	
 Y6��Q&��-� 5,000 �����.1��ก] 

����4����� �d'7��.7��c 25X1  
 11ก����5��	
 Y6��Q&��-� 1,000 �����.1��ก] 

1,000 ��� (1�ก&�"��-� 5&���	��c56��5�'-	���� 31 
8	�-�4� 25X1 5.-���� ก6� 2,000,000 ��� 

����4����� �d'7��.7��,�-.���c 25X1 1 3�.� 7�-	���� 1 Ye[V�4� 25X1 

 1 3�.� 7�-	���� 1 ก	�+�+� 25X1 

ก&�"��-�Q�U)��`QQ��	���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1�
��6[	�7�
. 

1,100,000 ��� # -	���� 31 ����4� 25X1 
2,300,000 ��� # -	���� 30 �6U���+� 25X1  
1,900,000 ��� # -	���� 30 ก	�+�+� 25X1 
(�-�(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6กQ&��-� 
450,000 ���) 
2,900,000 ��� # -	���� 31 8	�-�4� 25X1  
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ก��������� �-	5�6�5���� 
 %��$����" 1 %��$����" 2 %��$����" 3 %��$����" 4 ��*��< 

�	-�	�� (���) 1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000 
�	-��� :      
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
����4�����1�Q ก6'()�� - 3,333(ก) 6,667(() 10,000 5,000(4) 
ก&�"����1�Q ก6'()�� (�) - - - - - 
Q&��-������	����' 1,000,000 1,003,333 1,006,667 1,010,000 1,005,000 

ก&�"��.1����(	��Y0����� (���) 1.10 1.20 (0.40) 0.99 2.89 
 

(ก) 5,000 ���� * 2/3 
(() 5,000 ���� + (5,000 ���� * 1/3) 
(4) (5,000 ���� * 8/12) + (5,000 ���� * 4/12) 
(�) ก&�"����1�Q ก6'()��"�.��WSก�,���.1ก&�"��.1����(	��Y0�����  �0�1�Q�ก��4-��"�.3�.�1�-.� �0�1�"(����,��"-�Q,

 ก6'()����01"�.Q�ก�,�	��U)�-	�56���-'��� �0�1�"( �	����� WSก�,�� �!�Q&��-����"�.��1��&���Y6Q��#�5&���	�
�-'"����5��� 4 3S,�-'�	���c�	
��  �0�1�Q�ก��4-��"�.3�.�1�-.�Q,���S� �0�1�"(���ก&���'"-�Q�U)�-	�5�'���+
(1��-' 

ก��������� ���	�$1 

 %��$����" 1 %��$����" 2 %��$����" 3 %��$����" 4 ��*��< 
�	-�	�� (���)  1,100,000 1,200,000 (400,000) 1,000,000 2,900,000 
�	-��� :      
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
����4�����1�Q ก6'()�� - 5,000 10,000 10,000 10,000 
ก&�"����1�Q ก6'()�� - (ก) 300,000(() - (4) 900,000(�) 900,000(�)

Q&��-������	����' 1,000,000 1,305,000 1,010,000 1,910,000 1,910,000 

ก&�"��.1������	�S' (���) 1.10 0.92 (0.40)(Q) 0.52 1.52 

(ก) ก&�"��-� # -	���� 31 ����4� 25X1 "�. ก6� 2,000,000 ��� �������ก���	
����	����"�.1��
��7���&�
�,'	�(1�ก&�"����4�'ก��#%"-�7�1��4����-�7�ก����Q&��-��������1�Q��1�11ก 

(() (2,300,000 ��� m 2,000,000 ���) / 1,000] * 1,000 ����   = 300,000 ���� 
(4) ก&�"��-���1+ก-.� 2,000,000 ��� 
(�)  (2,900,000 ��� m 2,000,000 ���) / 1,000] * 1,000 ����   = 900,000 ���� 
(Q)  �0�1�Q�ก(�'������ ก6'()��7�"����5��� 3  �!�5.-�(1�(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก Q)�"�.�&�กf �0�1�ก��

��	� Y6����U01�X6�	�6 �	- S(���7��7�ก���.���� (�	��401ก&�"���01(�'��� �Y�,5.-����+	�'&� �6����1+\.��� �!�(1�
W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.)  �!��-ก '	��	�� WSก�,��(1�����5��	
���1�Q��1�11ก��� �0�1�"("'��-�7�
ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S'3S�- 
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�	+�(������ 8 �� �ก2 "�$�'=�6���ก/@ก����'/�D/�$��ก+��@,@��(����,1 +(�� �'��	
������/�'1  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 31-33 36 58 "$, 59 

��6[	�3�.���)��11ก����ก\�3�S�5V�YQ&��-� 2,000 ���� # ����c(1��c��� 1 ����ก\�'	�กS.�-��1�+� 3 �c  
2)����6[	�"'�11ก����ก\�'�-+�\S4.�������"-���������	o-  �.�ก	� 1,000 ����.1���� �-� �!� �6��	��56�� 
2,000,000 ��� '1ก ���+Q,Q.�+40���ก56���c'�-+1	�����1+S, 6 �.1�c 3S,����ก\� 1 ���� 5����U 
3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 250 ���� #  -S�7'กa"'� Q�U)�-	�4��ก&���'1�+�����ก\� ��6[	���56�86 S01ก-.�
Q,�&��, �6����(1�����ก\�3�S�5V�Y���'�-+����5��	
��01 �6�5'กa"'�  

# -	����11ก����ก\�'	�กS.�- 1	���'1ก ���+�S�'5&���	�������, V� '�+-ก	����"�.��56�863�S�5V�Y1+\.���   
��1+S, 9 # -	����11ก ��4��S�'(1�����5��	
 1 ����401 3 ��� 5���6-.�"�.Y6Q��#�U)�V�[� �6�"'� 

 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.(1��c��� 1 1,000,000 ��� 
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 1,200,000 ���� 
����ก\�3�S�5V�Y���U01*'+��44SV�+�1ก 2,000 ���� 
ก���`�5.-� �6����"'��	�Q�กก��11ก����ก\�:   

- 1�4%��,ก1�(1�����56� 1,848,122 ���* 
- 1�4%��,ก1�(1���� 151,878 ��� 

 2,000,000 ��� 

1�4%��,ก1�(1�����56�3S,1�4%��,ก1�(1����"'�ก&���'()������������ก���	
�� ��	���� 32 
(��	����� 2552)  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก����,ก�/7��) Q&��-� �6�
'	�กS.�- �!��\S4.�����	
�� �6��3�ก(1�1�4%��,ก1�(1�����56�3S,1�4%��,ก1�(1���� Q&��-� �6�����	��\�
 �!�56�86ก��3�S�5V�Y��, V�(1���� U01 �!�5.-� Y6��(1����(1�ก6Qก��3S,"�.��	�����Q&��-�
'	�กS.�- 

 

ก��������� �-	5�6�5����'����	��O��� 1 : 

 1,000,000 ���      =    0.83 ����.1����5��	
 

 1,200,000 ����     

                                                 
*  �!��\S4.��`QQ��	�(1� �6����3S,'1ก ���+���46'S''�-+1	�����1+S, 9 -  �6����Q&��-� 2,000,000 ��� Q.�+�&��,

40� �0�14��ก&���' 3 �c '1ก ���+Q.�+��ก�c �cS, 120,000 ���  �!� -S� 3 �c 
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ก��������� ���	�$1'����	��O��� 1 : 

��1�U01 5�01�-.�W\�11กQ,Q.�+�&��,5	

�'	�กS.�-'�-+ก��11ก����5��	
�	����' '	��	��WSก�,��(1�ก��
��	�S'Q)�4&��-#���+.1������� 59 (1��������ก���	
����	���� 

1,000,000 ��� + 166,331 ���(ก)      = 0.69 ����.1����5��	
 
1,200,000 ����  + 500,000 ����(()   

(ก) ก&�"�U\ก��	� Y6��Q&��-� 166,331 ��� (1,848,122 ��� * 9%) 2)�� �!�WS(1�����56� ��� -S����S.-� S+"� 

(() ����5��	
 500,000 ����  = ����5��	
 250 ���� * ����ก\�3�S�5V�Y 2,000 ���� 

�	+�(������ 9 ก��!���+%@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก : ก��6/@��%�$��1	�-�����'��
�����@��$��(���B��� �'��	
����������	�$1ก��������� �* 

� ���/�$��1	�"�ก (Primary reference) : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 44 
� ���/�$��1	���� (Secondary reference) : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 10 12 19 31
#E� 33 36 41 #E� 47 49 "$, 50 

ก����                                                                                              (���) 

ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
. 16,400,000  
�	ก  �6��`�WS(1��������6�56�86 (6,400,000)  
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 10,000,000  
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
. (4,000,000)  
ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 6,000,000  
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 2,000,000  
��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
 1 ���� 7��,�-.���c 75.00   
 

���'�������@��$��(���B��� �'��	
 

56�86 S01ก 100,000 56�86 2)������4�7��56�86 �.�ก	� 60 ��� 
�������6�56�863�S�5V�Y 800,000 ���� ���\S4.�������"-� 100 ��� 5,5� �6��`�WS 

Q&��-� 8 ����.1���� �������6�56�863�.S,���� 5����U
3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 2 ���� 
 

                                                 
*
 �	-1+.�����"�."'�35'�ก��Q	'��, V�1�4%��,ก1�(1� 4�0�1��01���ก�� �6�3�S�5V�Y �!�����56�3S,5.-�(1� Q��(1� 

��01ก��Q	'��, V�'1ก ���+��01 �6��`�WS��� ก��+-(�1� �!�4.�7��Q.�+3S,5.-�(1� Q��(1� ���(�1ก&���'7��������
ก���	
�� ��	���� 32 (��	����� 2552)  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก����,ก�/7��) 



�������ก���	
�� ��	���� 33 (��	����� 2552) ���� 36/49 

 

����ก\�3�S�5V�Y1	���'1ก ���+��1+S, 5 100,000,000 ��� *'+����ก\���ก 1,000 ��� 5����U
3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 20 ���� "�.��ก���	'Q&���.�+
5.-� ก6���015.-�S'�\S4.������WSก�,���.1'1ก ���+Q.�+ 

1	���V�[�  ��1+S, 40 

ก���6/��-E5�-��ก���������B�-��92 #���� �'��	
@�กก��"�$�'=�6���'�������@��$��(���B��� �'��	
 

  ก�%���"���"$&0*!     
(���) 

#�!(!�� !��$��
��"���"$&0*! 

ก�%����#�!(!�� !
��"���"$&0*!(���) 

'/�D/�$��ก     
ก&�"���� Y6��()��            -   
������� Y6��()��2)��11ก*'+
"�."'��	�56���1�3��   

100,000              
*(75 ���-60 ���)          

/75 ��� 

       20,000           - 

�� ����/�'/�D/"�$�'=�6    
ก&�"���� Y6��()�� 800,000 ��� 

*100 * 0.08                    
     6,400,000   

������� Y6��()�� 2 * 800,000     1,600,000         4.00 

�� �ก2 "�$�'=�6������	���1�ก���5(� �($, 5    
ก&�"���� Y6��()�� 100,000,000 ��� 

* 0.05 * (1-0.40) 
     3,000,000   

������� Y6��()�� 100,000 * 20     2,000,000          1.50 

 
'	��	�� S&�'	�(1� 4�0�1��01���ก�� �6���	�S' �!�'	���� : 

1.  56�86 S01ก 
2.  ����ก\�3�S�5V�Y�����1	���'1ก ���+��1+S, 5 
3.  �������6�56�863�S�5V�Y 
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ก��!���+%ก��������� ���	�$1 

 ก�%�#�กก��
���!�!��!����!�"����"

��+!&��,- /���� !��$��
&�����=������ 

(��(��&��"�' �!ก��
���'�*) 

(���) 

#�!(!�� !��$�� 
 

ก�%������ ! 
(���) 

 

��������(����+  10,000,000 2,000,000 5.00  
'/�D/�$��ก - 20,000   
 10,000,000 2,020,000 4.95 ��	�$1 

�� �ก2 "�$�'=�6��� ��
�	���1�ก���5(� �($, 5 

3,000,000 2,000,000   

 13,000,000 4,020,000 3.23 ��	�$1 
�� ����/�'/�D/"�$�'=�6 6,400,000 1,600,000   
 19,400,000 5,620,000      3.45 ��	��6/�� 

 �0�1�Q�ก�������6�56�863�S�5V�Y��WS�&�7��ก&�"��.1���������	�S'"'���	�กS	� Y6��()�� (Q�ก 3.23 ���  �!� 
3.45 ���) 35'�-.��������6�56�863�S�5V�Y �!��	-��	� Y6��ก&�"��.1���� Q)���1�"�.�&����-�4&��-#ก&�"�
�.1������	�S' '	��	�� ก&�"��.1������	�S'5&���	�ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�Q)� �.�ก	� 3.23 ��� 
 

 ก�%������ !&�*!
��*!1�! 
(���) 

ก�%������ !
������ 
(���) 

ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�
7�
. 

5.00 3.23 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1�W\�U01����5��	
(1�
��6[	�7�
. 

(2.00)(ก) (0.99)(() 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 3.00(4) 2.24(�) 
 

(ก) (4,000,000 ���) / 2,000,000 = (2.00 ���) 
(() (4,000,000 ���) / 4,020,000 = (0.99 ���) 
(4) 6,000,000 ��� / 2,000,000 = 3.00 ��� 
(�) (6,000,000 ��� + 3,000,000 ���) / 4,020,000 = 2.24 ��� 
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�	+�(������ 10 ���'��-����/A	�(��( : ก��!���+%ก��������� �-	5�6�5����"$,ก��������� �
��	�$1*   

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 (���� ���� 40 "$,=�!9�+ก ก (���� ���� ก11 "$, ก12  

��/A	�>�
� :  

ก&�"�5.-���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 12,000 ��� ("�.�-�ก&�"�(1���6[	� 
+.1+ 3S, �6��`�WS���Q.�+*'+��6[	�+.1+) 

����5��	
���U01*'+W\�U01���� 10,000 
���5��(1���6[	�+.1+���U01*'+��6[	�7�
. ����5��	
 800 ����7�5&�4	
35'�56�86 

7�ก��20�1����5��	
(1���6[	�+.1+ 30 7� 
�������6�56�863�S�5V�Y 300 ���� 

��/A	�(��( : 

ก&�"� 5,400 ��� 
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 1,000  

7�5&�4	
35'�56�86 150 7� 5����U7��56�867�ก��20�1����
5��	
(1���6[	�+.1+"'� 

��4�7��56�86 10 ��� 

��4��S�'U	- �S��+�.1����5��	
 1 ���� 20 ��� 

�������6�56�863�S�5V�Y 400 ���� 2)���������6�56�86 1 ���� 5����U
3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 1 ���� 

 �6��`�WS(1��������6�56�86 1 ����.1���� 
 

%$�$�ก��������ก���������ก�������������������ก�����(���ก�!��"#���+! �ก�( !���!�>!,� ก������
��(�����!�*%$���#��?�/0���=����!%�  

                                                 
*
 �	-1+.�����"�."'�35'�ก��Q	'��, V�1�4%��,ก1�(1� 4�0�1��01���ก�� �6�3�S�5V�Y �!�����56�3S,5.-�(1�
 Q��(1� ��01ก��Q	'��, V�'1ก ���+��01 �6��`�WS��� ก��+-(�1� �!�4.�7��Q.�+3S,5.-�(1� Q��(1����(�1ก&���'7�
�������ก���	
�� ��	���� 32 (��	����� 2552)  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก��
��,ก�/7��) 
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ก��������� �-����/A	�(��(   

ก&�"��.1����(	��Y0����� 5.00 ��� 4&��-#Q�ก 5,400 ��� (ก)  -  400 ��� (() 
  1,000 (4) 
   
ก&�"��.1������	�S' 3.66 ��� 4&��-#Q�ก 5,400 ��� (�) 
  (1,000 + 75 (Q) + 400 (�)) 

(ก)  ก&�"�(1���6[	�+.1+��� �!�(1�W\�U01����5��	
 
(()  �6��`�WS�����6[	�+.1+Q.�+7���������6�56�863�S�5V�Y 
(4) ����5��	
(1���6[	�+.1+���U01*'+W\�U01���� 
(�) ก&�"�(1���6[	�+.1+��� �!�(1�W\�U01����5��	
 (5,000 ���)  Y6��()�� 400 ��� Q�ก �6��`�WS(1��������6�56�86 

 Y0�1-	�U���,5�4%7�ก��4&��-#ก&�"��.1������	�S' 
(Q) ������� Y6��()��Q�ก7�5&�4	
35'�56�86 2)��4&��-#Q�ก [(20 ��� m 10 ���) / 20 ���] * 150 
(�) ����5��	
(1���6[	�+.1+���5���6-.�U01*'+W\�U01���� Q�กก��3�S�5V�Y�������6�56�863�S�5V�Y    2)��4&��-#

Q�ก �������6�56�863�S�5V�Y 400 ���� * 1	���3�S�5V�Y2)�� �.�ก	� 1 

ก��������� �'����	���ก����/��+� 

ก&�"��.1����(	��Y0����� 1.63 ��� 4&��-#Q�ก    12,000 ���(ก)  +  4,300 ���(() 
                     10,000(4) 
   

ก&�"��.1������	�S' 1.61 ��� 4&��-#Q�ก 12,000 ���+2,928 ���(�)+55 ���(Q)+1,098 ���
                       10,000 
 

(ก) ก&�"�(1���6[	�7�
.��� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. 
(() 5	'5.-�7�ก&�"�(1���6[	�+.1+���Q,U\ก�-�7�ก&�"��.1����(	��Y0�����5&���	���ก�� �6��-� 2)��4&��-#Q�ก 

(800 * 5.00 ���) + (300 * 1.00 ���)  
(4) ����5��	
(1���6[	�7�
.���U01*'+W\�U01���� 
(�) 5	'5.-�(1�5.-�"'�5.-� 5�+��� �!�(1���6[	�7�
.7�ก&�"�(1���6[	�+.1+��� �!�(1�W\�U01����5��	
 2)��4&��-#Q�ก 

(800 / 1,000) * (1,000 ���� * 3.66 ����.1����) 
(Q) 5	'5.-�(1�5.-�"'�5.-� 5�+��� �!�(1���6[	�7�
.7�ก&�"�(1���6[	�+.1+��� �!�(1�7�5&�4	
35'�56�86 2)��4&��-#

Q�ก (30 / 150) * (75 ������� Y6��()�� * 3.66 ����.1����) 
(�) 5	'5.-�(1�5.-�"'�5.-� 5�+��� �!�(1���6[	�7�
.7�ก&�"�(1���6[	�+.1+��� �!�(1��������6�56�86   3�S�5V�Y 2)��

4&��-#Q�ก (300 / 400) * (400 ����Q�กก��3�S�5V�Y * 3.66 ����.1����) 
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�	+�(������ 11 ���'�������'/�D/��+�>�'�+����"$,�� �'��	
�$�(��,�=�*  

� ���/� : �������ก���	
�� ��	���� 33 =�!9�+ก ก (���� ���� ก13 "$, ก14 

 

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.  100,000 ��� 
����5��	
���U01*'+W\�U01���� 10,000 
�������6�56�86���3�S�5V�Y"�."'�  6,000 
 �6��`�WS��,Q&��c��6'"�.5,5�5&���	��������6�56�86  
(ก.1�ก��Q.�+ �6��`�WS7��ก	�����5��	
)  

5.50 ����.1���� 

�S	�Q�ก��6[	�"'�Q.�+ �6��`�WS7��ก	�����5��	
7�Q&��-� 2.10 ����.1����3S�- �������6�56�86��56�86�.-�7�
 �6��`�WS�.-�ก	�����5��	
 Y6��1�ก 7�5	'5.-� 20 : 80 (401 �S	�Q�ก�����6[	�"'�Q.�+ �6��`�WS7��ก	�����
���6�56�863S,����5��	
 7�Q&��-� 5.50 ����.1���� 3S, 2.10 ����.1���� ���S&�'	� �������6�56�86+	� 
��56�86�.-�7� �6��`�WS Y6��1�ก 7�1	��� 1 �.1 4 (1�Q&��-� �6��`�WS���Q.�+7��ก	�����5��	
�.1��)������) 

 �6��`�WS���Q.�+7��ก	��������6�56�86 33,000 ��� (5.50 ����.1����) 
 �6��`�WS���Q.�+7��ก	�����5��	
 21,000 ��� (2.10 ����.1����) 

 

ก��������� �-	5�6�5����!���+%�1 1	���5 : 

                                                 
* �	-1+.�����"�."'�35'�ก��Q	'��, V�1�4%��,ก1�(1� 4�0�1��01���ก�� �6�3�S�5V�Y �!�����56�3S, 5.-�(1�

 Q��(1� ��01ก��Q	'��, V�'1ก ���+��01 �6��`�WS��� ก��+-(�1� �!�4.�7��Q.�+3S,5.-�(1� Q��(1� ���(�1ก&���'7�
�������ก���	
�� ��	���� 32 (��	����� 2552)  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก��
��,ก�/7��) 

   (���)   (���) 
ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.  100,000 
�	ก  �6��`�WSQ.�+ :   
 �������6�56�86 33,000  
 ����5��	
 21,000  
  (54,000)
ก&�"����+	�"�."'�Q	'5��   46,000 
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ก��@	1'��ก�������(	�����1 @	1'�� : 

Q&��-����Q	'5���.1��)������5��	
        =  ก    
Q&��-����Q	'5���.1��)���������6�56�86     =  (   ;  ( =  1/4 ก  
 (ก * 10,000) + (1/4 * ก * 6,000) = 46,000 ��� 

 ก=  46,000 ��� / (10,000 + 1,500)     
 ก=  4.00 ��� 
 (=  1/4 * 4                
 (=  1.00 ��� 

 

@���+������ �-	5�6�5���� :   

 �� !����$����� �� !��$�� 

ก&�"����Q	'5��3S�- 5.50 ��� 2.10 ��� 

ก&�"����+	�"�."'�Q	'5�� 1.00 ��� 4.00 ��� 

�-� 6.50 ��� 6.10 ��� 
 

�	+�(������ 12 ก��!���+%ก��������� �-	5�6�5����"$,ก��������� ���	�$1 "$,ก����81�9(
- ��2$>���ก����-�1��� (�	+�(���'���!+���- �>@)* 

�	-1+.�����35'�ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��Y0�����3S,ก&�"��.1������	�S'(1��c 25X1 5&���	�"����5
3S,5&���	��c(1���6[	� ก Q&�ก	' 2)�� �!���6[	������*4��5����bs�+������2	�2�1� �	- S(���7��7�ก���.����401
ก&�"���01(�'���Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
. (�1 �aQQ�6�10����'	��.1"����  

��!��$�1#	+��$��(-���� �'��	
 : ��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
5&���	��c�X6�6� 25x1 ��'	���� 

"����5��� 1  49 ��� 
"����5��� 2  60 ��� 
"����5��� 3  67 ��� 
"����5��� 4  67 ��� 

��4��S�'U	- �S��+(1�����5��	
7��.-�-	���� 1 ก�กf�4� U)� 1 ก	�+�+� 25x1  �.�ก	� 65 ���  

                                                 
*
 �	-1+.�����"�."'�35'�ก��Q	'1�4%��,ก1�(1� 4�0�1��01���ก�� �6�3�S�5V�Y �!�����56�3S,5.-�(1� Q��(1� ��01ก��
Q	'��, V�(1�'1ก ���+��01 �6��`�WS��� ก��+-(�1� �!�4.�7��Q.�+3S,5.-�(1� Q��(1� ����������ก���	
�� ��	���� 32 
(��	����� 2552)  �0�1� ก��35'���+ก��5&���	� 4�0�1��01���ก�� �6� ( �0�1��ก����,ก�/7��) 
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�� �'��	
 : Q&��-�����5��	
���U01*'+W\�U01���� # ����c 25x1 ��Q&��-� 5,000,000 ���� 3S,7�-	����  
1 ����4� 25x1 ��6[	�"'�11ก����5��	
 Y6��1�กQ&��-� 200,000 ���� 2)���&��, �!� �6�5' 

�� �ก2 "�$�'=�6 : 7�"����55�'���+(1��c 25x0 ��6[	�"'�11ก����ก\�3�S�5V�Y�����1	���'1ก ���+��1+
S, 5 Q&��-� �6���� �.�ก	� 12,000,000 ��� ��1�+� 20 �c *'+11กQ&���.�+ �!� �6�5'7���4�����S, 
1,000 ��� (�\S4.�������"-�) '1ก ���+Q,Q.�+�cS, 2 4�	�� ��ก-	���� 1 Ye/Q6ก�+� 3S 1 Ye[V�4� ����ก\� 
1,000 ��� 5����U3�S�5V�Y �!�����5��	
"'� 40 ���� 7��c 25x0 "�.��ก��3�S�5V�Y����ก\�  
3S,��6[	�"'� ��+ก3�S�5V�Y����ก\��	����'7�-	���� 1  �[�+� 25x1 

�� ����/�'/�D/"�$�'=�6 : 7�"����5��� 2 (1��c 25x0 ��6[	�"'�11ก�������6�56�863�S�5V�YQ&��-� 
800,000 ����  Y0�1�&���+ก��20�156���	Y+%  �6��`�WS5&���	�"����5��Q&��-� 0.05 ����.1���� 3S,Q.�+
��ก56��"����55&���	��������6�56�86���U01*'+W\�U01���� # -	��	�� �������6�56�86 1 ���� 5����U3�S�5V�Y �!�
����5��	
"'� 1 ���� W\�U01�������6�56�86Q&��-� 600,000 ����"'�3�S�5V�Y�������6�56�86'	�กS.�- �!�����
5��	
 �0�1-	���� 1 �6U���+� 25x1 

>�'��!	
"'1�'/�D/ : 7�-	���� 1 �ก��4� 25x1 ��6[	�"'�11ก7�5&�4	
35'�56�8620�1����5��	
Q&��-� 
600,000 ���� 7���4� 55 ����.1���� V�+7��,+, -S� 5 �c 7�5&�4	
35'�56�86�	����'U\ก7��56�86 �0�1
-	���� 1 ก	�+�+� 25x1  

'/�D/�$��ก : 7�-	���� 1 ก�กf�4� 25x1 ��6[	�"'�11ก56�8620�1����5��	
Q&��-� 1,500,000 ���� 7���4� 
75 ����.1���� V�+7��,+, -S� 10 �c "�.��ก��7��56�86 ก6'()��7��c 25x1  �0�1�Q�ก��4�7��56�86(1�56�86
 S01ก'	�กS.�-5\�ก-.���4��S�'(1�����5��	
 

�	���=�A���/��1  : 1	���V�[� �6�"'� �.�ก	���1+S, 40 5&���	��c 25x1 

�c 25x1 

ก�%� (&����!) #�กก�����!�!��!
����!�"����"��+!&�����=������ (ก) 

��� 

ก�%� (&����!) 
��"��+!&�����=������ 

��� 
"����5��� 1 5,000,000 5,000,000 
"����5��� 2 6,500,000 6,500,000 
"����5��� 3 1,000,000 (1,000,000) (() 
"����5��� 4 (700,000) (700,000) 
�	���c 11,800,000 9,800,000 

 

(ก)  �!��	- S(���7��7�ก���.���� (ก.1���	�����'�-+ �6��`�WS(1��������6�56�86) 
(() ��6[	� ก ��WS(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6กQ&��-� 2,000,000 ��� (�S	��	กV�[�) 7�"����5��� 3 
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�����'��� 1 -���O 25X1 

ก����!(?ก�%������ !&�*!��*!1�!            ��� 
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�(1���6[	�7�
.         5,000,000 
�	ก :  �6��`�WS(1��������6�56�86          (40,000) (ก)  

ก���������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�>�
�        4,960,000 

 

(�!��" 
#�!(!�� !��"/�� 
@��,- /���� ! 

�����(!&�� 
�(�� 

#�!(!�� !/�(�5��"�
/�(�!*��!�ก 

1 �ก��4� m 28 ก��V�Y	�8%   5,000,000  2/3 3,333,333 
�� !��$����"��ก�!(�!��" 1 $�!��$      200,000   
1 ����4� m 31 ����4�    5,200,000  1/3 1,733,333 
@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   5,066,666 

ก��������� �-	5�6�5����     0.98 ��� 
ก����!(?ก�%������ !������  ��� 
ก���������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�>�
�  4,960,000  
�-ก : WSก�,���.1ก&�"���กU01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y   

 �6��`�WS(1��������6�56�86   40,000 (()  
'1ก ���+(1�����ก\�3�S�5V�Y��1+S, 5  90,000 (4)  

9$ก�,��-��ก��#���'����+����ก��"�$�'=�6  130,000 
ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.����-�  

WSก�,��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y  5,090,000 

@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก  5,066,666  
�-ก : ����5.-���� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y  

7�5&�4	
35'�56�86 0 (�)  
�������6�56�863�S�5V�Y   800,000  
����ก\�3�S�5V�Y�����1	���'1ก ���+��1+S, 5  480,000  

���'�������@��$��(���B��� �'��	
��	�$1  1,280,000 

Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก�����	�����  6,346,666 

ก��������� ���	�$1  0.80 ��� 

(ก) 800,000 ���� * 0.05 ��� 
(() 800,000 ���� * 0.05 ��� 
(4) (12,000,000 ��� * 5%) / 4 �	ก'�-+V�[���1+S, 40 
(�) 7�5&�4	
35'�56�86"�.U01-.���ก��7��56�86  �0�1�Q�ก��WS�&�7�� �!�ก����	� Y6��7��-' (55 ��� [��4�7��56�86] > 

49 ��� [��4�U	- �S��+])  
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�����'��� 2 -���O 25x1 

ก����!(?ก�%������ !&�*!��*!1�!          ��� 
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
. 6,500,000 
�	ก:  �6��`�WS(1��������6�56�86    (10,000) (ก)  
ก���������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�>�
�     6,490,000 

(�!��" 
 

#�!(!�� ! 
��"/��@��,- /���� ! 

 
�����(!&�� 

�(�� 

 
#�!(!�� !/�(�5��"�

/�(�!*��!�ก 
 

1  �[�+� 5,200,000 

ก������������ !ก- ��"$��������ก���*�� ���� 5  
�!(�!��" 1 �$=��! 480,000   
1  �[�+�  m 31 Ye[V�4� 5,680,000 2/3 3,786,666 

ก������������ !����$������!(�!��" 1 $�/�!��! 600,000   
1 �6U���+� m 30 �6U���+� 6,280,000 1/3 2,093,333 

@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   5,880,000 

ก��������� �-	5�6�5����     1.10 ��� 
    

ก����!(?ก�%������ !������   ��� 
ก���������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�>�
�   6,490,000 
�-ก : WSก�,���.1ก&�"���กU01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y   

 �6��`�WS(1��������6�56�86  10,000 (()  
9$ก�,��-��ก��#���'����+����ก��"�$�'=�6  10,000 
ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.����-�  
WSก�,��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y   6,500,000 

@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   5,880,000 
�-ก : ����5.-���� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y    

7�5&�4	
35'�56�86  50,000 (4)  
�������6�56�863�S�5V�Y  600,000 (�)  

���'�������@��$��(���B��� �'��	
��	�$1   650,000 
Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก�����	�����   6,530,000 

ก��������� ���	�$1   1.00 ��� 
(ก)  200,000 ���� * 0.05 ��� 
(()  200,000 ���� * 0.05 ��� 
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(4)  55 ��� * 600,000 = 33,000,000 ���; 33,000,000 ��� / 60 ��� = 550,000;  600,000 m 
550,000 = 50,000 ���� ��01 [(60 ��� m 55 ���) / 60 ���] * 600,000 ���� = 50,000 ���� 

(�)  (800,000 ���� * 2/3) + (200,000 ���� * 1/3) 

 
�����'��� 3 -���O 25x1 
 
ก����!(?ก�%������ !&�*!��*!1�!  ��� 
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�(1���6[	�7�
. 1,000,000 
�	ก :  �6��`�WS(1��������6�56�86 (10,000) 
ก����@�กก��1����/������������������B�-�� 
92 #���� �'��	
-����/A	�>�
� 

990,000 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
. (2,000,000) 
(�'������ �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
. (1,010,000) 
  

 (�!��" 
#�!(!�� ! 

��"/��@��,- /���� ! 
�����(!&�� 

�(�� 
#�!(!�� !/�(�5��"�

/�(�!*��!�ก 
1 ก�กf�4� m 31 56���4� 6,280,000 2/3 4,186,666 
ก��7��56�86(1�7�5&�4	
35'�56�86    
7�-	���� 1 ก	�+�+� 600,000   
1 ก	�+�+� m 30 ก	�+�+� 6,880,000 1/3 2,293,333 
@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   6,480,000 

ก��������� �-	5�6�5����     
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�     0.15 ��� 
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก   (0.31) ��� 
(�'���   (0.16) ��� 

ก����!(?ก�%������ !������    ��� 

ก����@�กก��1����/������������������B�-��92 #���� �'��	

-����/A	�>�
� 

 990,000 

�-ก : WSก�,���.1ก&�"���กU01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y   
 �6��`�WS(1��������6�56�863�S�5V�Y   10,000   

9$ก�,��@�กก��#���'����+����ก��"�$�'=�6   10,000  
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ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	

(1���6[	�7�
.����-�WSก�,��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��
3�S�5V�Y 

  
1,000,000 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
.  (2,000,000) 
(�'������  �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.��� �-�
WSก�,��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y 

  
(1,000,000) 

@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   6,480,000 
�-ก : ����5.-���� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���3�S�ก��5V�Y   

7�5&�4	
35'�56�86  61,538 (ก)  
�������6�56�863�S�5V�Y  200,000  

���'�������@��$��(���B��� �'��	
��	�$1  261,538 
Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก�����	�����   6,741,538 
    

ก��������� ���	�$1    
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�  0.15 ��� 
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก  (0.30) ��� 
(�'���   (0.15) ��� 

(ก) [(65 ��� m 55 ���) / 65 ���] * 600,000  =  92,308 ���� ;  
92,308 * 2/3  =  61,538 ����  

���+ ��� : ������� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y U\ก�-�7�ก��4&��-#Q&��-��.1������	�S'
5&���	�(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก3S,(�'��� 3��-.�Q,��WS7�ก����	� Y6�� �	����� �0�1�Q�ก�	- S(
���7��7�ก���.���� (ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.�S	���	�'�-+
 �6��`�WS(1��������6�56�86)  �!��-ก ( �!�ก&�"�"�.7�.(�'���) 

�����'��� 4 -���O 25x1 
ก��4&��-#ก&�"��.1����(	��Y0�����                ��� 
(�'���Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
.   (700,000) 
�-ก :  �6��`�WS(1��������6�56�86   (10,000) 

(�'������ �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.  (710,000) 
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(�!��" 
#�!(!�� ! 

��"/��@��,- /���� ! 
�����(!&�� 

�(�� 
#�!(!�� !/�(�5��"�

/�(�!*��!�ก 

1 ��S�4� m 31 8	�-�4� 6,880,000 3/3 6,880,000 
@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   6,880,000 

ก��������� �-	5�6�5����"$,ก��������� ���	�$1    
(�'������ �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.  (0.10) ��� 

���+ ���  :  ������� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y "�.U\ก�&����-�7�ก��4&��-#Q&��-��.1
������	�S'  �0�1�Q�ก�	- S(���7��7�ก���.���� ((�'���Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	

(1���6[	�7�
.�S	���	�'�-+ �6��`�WS(1��������6�56�86)  �!�S� ( �!�(�'���"�.7�.ก&�"�) 

�	5��O 25x1 
ก����!(?ก�%������ !&�*!��*!1�!                          ��� 

ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1���6[	�7�
.       11,800,000 
�	ก :  �6��`�WS(1��������6�56�86   (70,000) 
ก����@�กก��1����/������������������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�
>�
� 

 
     11,730,000 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
.  (2,000,000) 
ก&�"�5��865.-���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.         9,730,000 
 

(�!��" 
#�!(!�� ! 

��"/��@��,- /���� ! 
�����(!&�� 

�(�� 
#�!(!�� !/�( 

�5��"�/�(�!*��!�ก 
1 �ก��4� m 28 ก��V�Y	�8% 5,000,000   2/12 833,333 

�� !��$����"��ก�!(�!��" 1 $�!��$    200,000   
1 ����4� m 31 ����4� 5,200,000   1/12 433,333 
ก������������ !ก- ��"$��������ก���*�� ���� 5
�!(�!��" 1 �$=��! 

    
  480,000 

  

1  �[�+� m 31 Ye[V�4� 5,680,000   2/12 946,667 
ก������������ !����$������!(�!��" 1 $�/�!��!    600,000   
1 �6U���+� m 31 56���4� 6,280,000   3/12 1,570,000 
ก���' �����&������������������ 
�!(�!��" 1 ก�!���! 

 
   600,000 

  

1 ก	�+�+� m 31 8	�-�4�    6,880,000   4/12 2,293,333 
@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก   6,076,667 
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ก��������� �-	5�6�5����     
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�     1.93 ��� 
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก     (0.33 ���) 
ก&�"�         1.60 ��� 

ก����!(?ก�%������ !������    ��� 

ก����@�กก��1����/������������������B�-��92 #���� �'��	
-����/A	�>�
� 11,730,000 
�-ก : WSก�,���.1ก&�"���กU01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y  

 �6��`�WS(1��������6�56�86    70,000  
'1ก ���+(1�����ก\�3�S�5V�Y��1+S, 5  90,000(ก)  

9$ก�,��@�กก��#���'����+����ก��"�$�'=�6   160,000 
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1���� �!�(1�W\�U01����5��	
����-�WSก�,�� 
Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y 

 
     11,890,000 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก��� �!�(1���6[	�7�
.       (2,000,000)

ก&�"���� �!�(1�W\�U01����5��	
(1���6[	�7�
.����-�WSก�,��
Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y  

 
9,890,000 

    
@���+��� �#	+��$��(#�+��5����	ก  6,076,667 

�-ก : ����5.-���� Y6��()��Q�กก��U01 5�01�-.���ก��3�S�5V�Y   
7�5&�4	
35'�56�86 14,880 (()  
�������6�56�863�S�5V�Y 450,000 (4)  
����ก\�3�S�5V�Y�����1	���'1ก ���+��1+S, 5 120,000 (�)  

���'�������@��$��(���B��� �'��	
��	�$1  584,880 

Q&��-�����U	- �S��+U.-���&���	ก�����	�����   6,661,547 

    
ก��������� ���	�$1    
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�          1.78 ��� 
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก           (0.30 ���) 

ก&�"�          1.48 ��� 

 
(ก) (12,000,000 ��� * 5%) / 4 ; �	ก'�-+V�[� �6�"'�1	�����1+S, 40   
(() [(57.125 ���* m 55 ���) / 57.125 ���] * 600,000 = 22,320 ���� ; 22,320 * 8/12  =  

4,880 ����    * ��4��S�'U	- �S��+�	��3�.-	���� 1 �ก��4� 20X1 U)�-	���� 1 ก	�+�+� 25X1    
(4) (800,000 ���� * 5/12) + (200,000 ���� * 7/12) 
(�) 480,000 ���� * 3/12 
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�	-1+.���.1"����35'�-68������6[	� ก Q&�ก	' 1�Q35'�(�1�\Sก&�"��.1����7���ก&�"�(�'��� �a' 5�aQ *'+��
(�15	� ก�-.�Q&��-��.1����5&���	�(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก"�.��1�35'�7���ก&�"�(�'��� �a' 5�aQ 

   �������<��*!���  

25x1 

           ��� 
ก��������� �'��	
   
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�            1.93     
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก  (0.33) 
ก&�"�            1.60 
ก��������� �'��	
��	�$1   
ก&�"�Q�กก��'&� �6�����.1 �0�1�            1.78 
(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก (0.30) 
ก&�"�            1.48 

 

�	-1+.���.1"�����-�(�1�\Sก&�"��.1����5&���	�"����53S,5&���	��c(1���6[	� ก Q&�ก	' -	�U���,5�4%(1�
��������401 Y0�135'�-.�WS�-�(1�ก&�"��.1����(1���ก"����5"�.Q&� �!���1� �.�ก	�(�1�\Sก&�"��.1����
5&���	��c �������ก���	
����	����"�."'�ก&���'7�� �d' W+(�1�\S �S.����  

 
%��$�� 

��" 1 
��� 

%��$�� 
��" 2 
��� 

%��$�� 
��" 3 
��� 

%��$�� 
��" 4 
��� 

��C$�< 
 

��� 

ก��������� �-	5�6�5����       

ก&�"� ((�'���) Q�กก��'&� �6����
�.1 �0�1� 

 
0.98 

 
1.10 

 
 0.15 

 
(0.10) 

 
  1.93 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก - - (0.31) - (0.33) 

ก&�"� ((�'���) 0.98 1.10 (0.16) (0.10)   1.60 
 

ก��������� ���	�$1       

ก&�"� ((�'���) Q�กก��'&� �6����
�.1 �0�1� 

 
0.80 

 
1.00 

 
  0.15 

 
(0.10) 

 
  1.78 

(�'���Q�กก��'&� �6�������+ก S6ก - - (0.30) - (0.30) 

ก&�"� ((�'���) 0.80 1.00 (0.15) (0.10)   1.48 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

งบการเงินระหวางกาล

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound volume 
2009)) 
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สารบัญ

     ยอหนาที่
บทนํา บทนํา1–บทนํา9                
วัตถุประสงค
ขอบเขต 1- 3
คํานิยาม    4
ขอมูลในงบการเงินระหวางกาล 5-25
สวนประกอบขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาล 8-8ก
รปูแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล                                                     9-14
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด 15-18
การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 19
งวดที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล 20-22
ความมีสาระสําคัญ 23-25
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินประจําป 26-27
การรับรูรายการและการวัดมูลคา 28-42
การใชนโยบายการบัญชเีดียวกันกับงบการเงินประจําป        28-36
รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดที่ไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดที ่   
     ไดรับเปนครั้งคราว    

37-38

ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางรอบปบัญชี 39
การนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาปฏิบัติ 40
การใชการประมาณการ        41-42
การปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน                                         43-45
วันถือปฏิบัติ 46-48
ภาคผนวก
ก  การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน
ข  ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ
ค  ตัวอยางการใชการประมาณการ
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บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงงบการเงินระหวางกาล ซึ่งไมไดครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

บทนํา 2. งบการเงินระหวางกาล หมายถึง งบการเงินที่เปนงบการเงินแบบสมบูรณหรืองบการเงินแบบยอ            

อยางใดอยางหนึ่ง สําหรับงวดบัญชีที่สั้นกวางวดเต็มปบัญชี 

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดบังคับวากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพรงบการเงินระหวางกาล

ควรเผยแพรบอยเพียงใด หรือควรเผยแพรใหเสร็จภายในระยะเวลาเทาใดหลังวันสิ้นสุด       

งวดระหวางกาล การกําหนดในเรื่องดังกลาวควรเปนการตัดสินใจของรัฐบาลระดับชาติ 

หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอื่น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชสําหรับบริษัทที่ถูกกําหนดหรือเลือกที่จะเผยแพรงบการเงิน

ระหวางกาล ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

4.1 กําหนดเนื้อหาขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาลซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล และ

4.2 ระบุวิธีรับรูรายการทางบัญชีและหลักเกณฑการวัดมูลคาที่ตองใชในงบการเงินระหวางกาล 

บทนํา 5. ขอมูลขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาลประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินแบบยอ งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ งบกระแสเงินสดแบบยอ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

แบบยอและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนด หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของ

กําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่ระบุในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการตองนําเสนอขอมูลระหวางกาล

อยางยอจากงบเฉพาะกําไรขาดทุนดวย

บทนํา 6. ภายใตขอสันนิษฐานที่วาผูที่อานงบการเงินระหวางกาลของกิจการไดอานรายงานประจําป

ของปลาสุด ดังนั้น ขอมูลที่มีอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปดังกลาวแทบจะไมมี

การกลาวซ้ําหรือไดปรับปรุงใหทันตอเหตุการณในงบการเงินระหวางกาล แตขอมูลใน     

หมายเหตุปร ะกอบงบการ เงิ น ร ะหว า งก าลใน เบื้ อ งต นจะอธิ บายถึ ง เหตุ ก ารณ                           

และ ารเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลตอความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน   

และผลดําเนินงานของกิจการตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปลาสุด

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 48 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
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บทนํา 7. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 

เวนแตนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจําปลาสุดนั้นจะใชใน

งบการเงินประจําปถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไมวาจะเปนปละครั้ง ทุกงวดครึ่งป 

หรือทุกไตรมาส ไมควรมีผลกระทบตอการวัดผลการดําเนินงานประจําป การวัดมูลคาเพื่อ

จัดทํางบการเงินระหวางกาลตองจัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

บทนํา 8. ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหแนวทางการนําหลักเบื้องตนของการรับรูรายการ

และการวัดมูลคา ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล สําหรับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย    

มาปฏิบัติ คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดระหวางกาลคํานวณดวยอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง

เฉลี่ยทั้งปที่ประมาณขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการประเมินภาษีเงินไดประจําป

บทนํา 9. ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรูรายการ จัดประเภทรายการ หรือเปดเผยขอมูล เพื่อวัตถุประสงค

การรายงานงบการเงินระหวางกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญของเรื่องดังกลาว

โดยสัมพันธกับขอมูลทางการเงินของงวดระหวางกาลนั้น มิใชขอมูลที่ไดจากการประมาณการ

สําหรับป 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา 5/28

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล

วัตถุประสงค

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดเนื้อหาขั้นต่ําที่ตองแสดงและเปดเผยในงบการเงิน

ระหวางกาล รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณหรือ

แบบยอสําหรับงวดระหวางกาล งบการเงินระหวางกาลที่เชื่อถือไดและทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน เจาหนี้ 

และผูใชงบการเงินอื่นเขาใจถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกําไรและกระแสเงินสด รวมถึง

เงื่อนไขและสภาพคลองทางการเงินของกิจการ 

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิไดกําหนดวากิจการใดตองเผยแพรงบการเงินระหวางกาลและมิได

กําหนดวา กิจการตองเผยแพรงบการเงินระหวางกาลบอยเพียงใด หรือตองเผยแพรใหเสร็จ

ภายในระยะเวลาเทาใดหลังจากวันสิ้นงวดระหวางกาล อยางไรก็ตาม รัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล

ดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอื่น มักจะกําหนดใหกิจการ

ที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเสนอขายตอสาธารณชน ตองจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชปฏิบัติกับกิจการที่ตองเผยแพรหรือเลือกที่จะเผยแพรงบการเงิน

ระหวางกาลตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

สนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจัดทํางบการเงินระหวางกาลที่เปนไป

ตามหลักการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล ที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ และสนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยปฏิบัติดังนี้

1.1 จัดทํางบการเงินระหวางกาลอยางนอย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปแรกของรอบบัญชี และ

1.2 จัดทํางบการเงินระหวางกาลใหพรอมใชภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหวางกาลนั้น

2. ในการพิจารณาวางบการเงินประจําปหรือระหวางกาลเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม        

ผูใชงบการเงินตองพิจารณางบการเงินระหวางกาลแยกจากงบการเงินประจําป กิจการที่อาจ

นําเสนองบการเงินระหวางกาลซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรืออาจไมไดนําเสนอ

งบการเงินระหวางกาลในบางปบัญชี ยังคงตองจัดทํางบการเงินประจําปใหเปนไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

3.   หากงบการเงินระหวางกาลของกิจการระบุวาไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

งบการเงินระหวางกาลนั้นตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และ    

ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 19 

คํานิยาม

4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

งวดระหวางกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกวางวดเต็มปบัญชี
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งบการเงินระหวางกาล หมายถึง   งบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลที่เปนงบการเงินแบบสมบูรณ 
(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน หรือ งบการเงินแบบยอ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)) สําหรับงวดระหวางกาล

ขอมูลในงบการเงินระหวางกาล

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

ประกอบดวยสวนประกอบทุกขอดังตอไปนี้ 

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด

5.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

5.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด

5.4 งบกระแสเงินสดสําหรับงวด

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและขอมูล         

ที่เปนคําอธิบายอื่น

5.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่เริ่มตนของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ เมื่อกิจการปรับ

ยอนหลังงบการเงินในงวดกอนใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหม หรือปรับปรุงรายการ 

หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดกอน

6. กิจการอาจกําหนดหรือเลือกที่จะใหขอมูลในงบการเงินระหวางกาลนอยกวางบการเงินประจําป

โดยพิจารณาถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากขอมูลที่ทันตอเวลากับตนทุนที่ตองเสียไปในการ

จัดทําขอมูลนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการใหขอมูลซ้ําซอน  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอมูล

ขั้นต่ําที่ตองแสดงและเปดเผยในงบการเงินระหวางกาลซึ่งประกอบดวยงบการเงินแบบยอและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด  วัตถุประสงคของงบการเงินระหวางกาลคือ การใหขอมูลเพิ่มเติม

จากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุดเพื่อใหขอมูลที่เปนปจจุบัน  ดังนั้น งบการเงินระหวางกาล 

จึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอ

ซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว

7. กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหวางกาลที่สมบูรณตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือนําเสนองบการเงินระหวางกาล แบบยอ 

และเปดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด ในงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการ

สามารถแสดงรายการแตละรายการเกินกวารายการขั้นต่ําที่ระบุไวหรือสามารถเปดเผยขอมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินมากกวาที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไว แมวากิจการจะ

นําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ กิจการยังคงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรูรายการและการวัดมูลคา และตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่

ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนดตามที่

ระบุไวในยอหนาที่ 16) และตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สวนประกอบขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาล

8. งบการเงินระหวางกาลตองมีสวนประกอบขั้นต่ําดังตอไปนี้
8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบยอ
8.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ อาจแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้

8.2.1 งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวแบบยอ
8.2.2 งบเฉพาะกําไรขาดทุนแบบยอและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ

8.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแบบยอ
8.4 งบกระแสเงินสดแบบยอ 
8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด

8ก. หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
กิจการตองแสดงขอมูลระหวางกาลอยางยอแยกออกจากงบเฉพาะกําไรขาดทุน

รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล

9. หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ กิจการตองกําหนดเนื้อหาและรูปแบบ
ของงบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ

10. หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการตองแสดงหัวขอเรื่องและยอดรวม
ยอยในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเงินประจําปลาสุดและตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด กิจการตองแสดงรายการแตละบรรทัดหรือเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติมหากการไมแสดงหรือการไมเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมนั้นทําใหงบการเงินระหวาง
กาลแบบยอบิดเบือนไปจากความเปนจริง

11. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
ระหวางกาลไมวาจะเปนงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณหรือแบบยอ เมื่อกิจการอยูในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

11ก. หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ระบุใน
ยอหนาที่ 81 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน

12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดใหแนวทางในการกําหนด

โครงสรางของงบการเงิน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

13. (ยอหนานี้ไมใช)
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14. กิจการตองจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดระหวางกาลหากกิจการนําเสนองบการเงินรวมสําหรับ

งวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญจะไมสอดคลองหรือไม

สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมสําหรับงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา หากงบการเงิน

ประจําปของกิจการไดรวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิไดหามแสดงและมิไดกําหนดใหแสดงงบการเงินระหวางกาลเฉพาะ

กิจการของบริษัทใหญรวมไวในงบการเงินระหวางกาล

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนด

15. ผูใชงบการเงินจะใชงบการเงินระหวางกาลควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด ดังนั้นกิจการไม

จําเปนตองเปดเผยขอมูลในงบการเงินระหวางกาลหากการเปดเผยนั้นไมไดใหขอมูลที่มีนัยสําคัญ

เพิ่มเติมจากขอมูลที่ไดเคยนําเสนอแลวในงบการเงินประจําปลาสุด กิจการตองเปดเผยเฉพาะ

รายการและเหตุการณทางบัญชีที่มีนัยสําคัญซึ่งเปนประโยชนมากขึ้นตอผูใชงบการเงินใน        

การเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนับตั้งแตวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานประจําปลาสุดจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล 

16. กิจการตองรายงานขอมูลในงบการเงินระหวางกาลตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึง
ปจจุบัน รวมทั้งเปดเผยรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีผลตอความเขาใจของผูใช         
งบการเงินระหวางกาลงวดปจจุบันอยางเปนสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เปน
อยางนอยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล หากขอมูลดังกลาวมีสาระสําคัญและ
ไมไดเปดเผยไวที่อื่นในงบการเงินระหวางกาล 
16.1 ขอเท็จจริงที่วากิจการไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาล

เชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินประจําป หรือขอเท็จจริงที่วากิจการไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีหรือวิธีการคํานวณ โดยเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น

16.2 การอธิบายความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในงวดระหวางกาลที่มีลักษณะเปน     
วัฏจักรหรือฤดูกาล

16.3 ลักษณะและจํานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 
กําไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซึ่งเปนรายการไมปกติเนื่องจากลักษณะ ขนาด หรือ 
การเกิดขึ้นของรายการนั้น

16.4 ลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินที่เคย
รายงานไวในงวดระหวางกาลกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของจํานวนเงินที่เคยรายงานในงวดปบัญชีลาสุดหากการเปลี่ยนแปลง
นั้นมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินระหวางกาลงวดปจจุบัน

16.5 การซื้อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน
16.6 จํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมหรือตอหุน) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุนสามัญ

และหุนประเภทอื่น
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16.7 ขอมูลตามสวนงาน มีดังตอไปนี้  (การเปดเผยขอมูลตามสวนงานตองรวมใน        
งบการเงินระหวางกาลก็ตอเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง      
สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลตาม               
สวนงานในงบการเงินประจําป
16.7.1 รายไดจากลูกคาภายนอก หากเรื่องนี้ไดรวมไวในการวัดกําไรหรือขาดทุน

ตามสวนงานที่ไดรับการสอบทาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน             
การปฏิบัติการหรือเจาหนาที่อื่นที่โดยปกตินําเสนอขอมูลดังกลาวตอ              
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ

16.7.2 รายไดระหวางสวนงาน หากเรื่องนี้ไดรวมอยูในการวัดกําไรหรือขาดทุน
ตามสวนงานที่ไดรับการสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาที่บริหารผูมีอํานาจ 
ตัดสินใจ หรือตามปกติไดนําเสนอขอมูลดังกลาวตอหัวหนาเจาหนาที่
บริหารผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

16.7.3 ตัววัดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน
16.7.4 สินทรัพยรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมูลคาที่เปดเผย

ในงบการเงินงวดปบัญชีลาสุด
16.7.5 คําอธิบายความแตกตางจากงบการเงินปลาสุดในการแบงแยกสวนงาน

หรือ การวัดมูลคากําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน
16.7.6 การกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานและกําไรหรือ

ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได (รายไดภาษีเงินได) และการดําเนินงาน            
ที่ยกเลิก อยางไรก็ตาม หากกิจการปนสวนรายก (เชน คาใชจายภาษีเงินได
และรายไดภาษีเงินได) ใหแกหนวยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจกระทบยอด
ระหวางผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานและกําไรหรือขาดทุน
หลังหักรายการดังกลาว รายการกระทบยอดที่มีสาระสําคัญตองระบุแยก
ออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น

16.8 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินระหวางกาลที่มีสาระสําคัญ ซึ่งไมไดแสดงใน           
งบการเงินระหวางกาลของงวดที่นําเสนอ

16.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกิจการในระหวางงวดระหวางกาล    
ซึ่งรวมถึงการรวมธุรกิจ การไดหรือเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสราง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ 
ใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)

16.10 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น นับตั้งแตสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจําปลาสุด
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17. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่ระบุไวในยอหนาที่ 16 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับ

ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการเปดเผยดังกลาว ตัวอยางของขอมูลที่ตองเปดเผย มีดังตอไปนี้

17.1 การปรับลดมูลคาและการกลับบัญชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่

คาดวาจะไดรับ

17.2 การรับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ   

สินทรัพยไมมีตัวตน หรือสินทรัพยอื่น

17.3 การกลับบัญชีประมาณการหนี้สินที่เกิดจากตนทุนของการปรับโครงสราง

17.4 การไดมาและการจําหนายไปซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

17.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

17.6 การชําระคาเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง

17.7 การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญสําหรับขอมูลที่เคยนําเสนอในงวดกอน

17.8 (ยอหนานี้ไมใช)

17.9 การผิดนัดชําระหนี้หรือการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูที่ยังไมมีการแกไขใหดีขึ้น ณ วันที่

กอนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

17.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

18. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไดกําหนดการเปดเผยขอมูลซึ่งตองมีในงบการเงิน     

ในความหมายดังกลาวงบการเงิน หมายถึง งบการเงินแบบสมบูรณ ซึ่งปกติจะรวมอยูในรายงาน

ประจําปและบางครั้งจะรวมอยูในรายงานอื่นๆ เวนแตเรื่องที่กําหนดในยอหนาที่ 16.9 กิจการ           

ไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น                 

หากกิจการเลือกแสดงงบการเงินระหวางกาลแบบยอและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด 

แทนการนําเสนองบการเงินแบบสมบูรณ

การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

19. หากงบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาว งบการเงินระหวางกาลตองไมรายงานวาจัดทําตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหากไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งวดที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล

20. รายงานระหวางกาลตองรวมงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณหรือแบบยอสําหรับ                        
งวดตางๆ ดังตอไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลปจจุบัน และงบแสดงฐานะการเงิน

เปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา
20.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่แสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาลและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ เพื่อการเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
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ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน รายงานระหวางกาลอาจจะนําเสนอแตละงวดเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบขั้นตอนเดียวหรือแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน)
โดยสวนที่สองจะเริ่มตนดวยกําไรหรือขาดทุนรวมถึงแสดงสวนประกอบของรายได
อื่นๆ ที่แสดงอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบัน
จนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล พรอมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

20.4 งบกระแสเงินสดซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันสิ้นงวด             
ระหวางกาล พรอมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน

21. สําหรับกิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด ขอมูลทางการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน

สิ้นสุดของงวดระหวางกาล และขอมูลเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของสิบสองเดือนกอน

จะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน ดังนั้น กิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด

ควรเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมจากขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 20

22. ภาคผนวก ก แสดงตัวอยางของรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองนําเสนอสําหรับกิจการที่นําเสนอ       
งบการเงินทุกงวดครึ่งป และทุกไตรมาส

ความมีสาระสําคัญ

23. ในการพิจารณาวาขอมูลแตละรายการนั้น ควรรับรู วัดมูลคา จัดประเภท และเปดเผยอยางไร
ในงบการเงินระหวางกาล กิจการตองประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดยสัมพันธกับ
ขอมูลที่รวมอยูในงบการเงินระหวางกาล ในการประเมินความมีสาระสําคัญ กิจการตอง
ตระหนักวาในงบการเงินระหวางกาล กิจการอาจตองใชการประมาณการในการวัดมูลคา 
มากกวาที่ใชในการวัดมูลคาในงบการเงินประจําป 

24. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด                                        

ระบุวาขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบ

ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง             

การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหกิจการเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญ แยกตางหากจากรายการอื่น 

ตัวอยางเชน การดําเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย    

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด กําหนดใหเปดเผยเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ขอผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี             

ทั้งสองฉบับไมไดระบุจํานวนเพื่อใชในการตัดสินความมีสาระสําคัญของขอมูล
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25. แมวากิจการตองอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสําคัญเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชขอมูลของงวดระหวางกาลเปนเกณฑในการพิจารณา

รับรูและเปดเผยขอมูลที่แสดงในงบการเงินระหวางกาลนั้น ดังนั้น กิจการจะรับรูและเปดเผย

ขอมูลของรายการ เชน รายการที่ไมปกติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการ และขอผิดพลาดที่สําคัญ ตามเกณฑของความมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับขอมูลที่แสดง

อยูในงวดระหวางกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดที่อาจเปนผลจากการไมเปดเผยขอมูล กิจการ

ตองตระหนักอยูเสมอวางบการเงินระหวางกาลตองใหขอมูลทุกอยางที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถ

เขาใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวดระหวางกาลนั้น

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินประจําป
26. หากการประมาณการจํานวนเงินที่ไดรายงานไวในงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญในงวดระหวางกาลงวดสุดทายของรอบปบัญชี โดยที่
กิจการจะไมไดนําเสนองบการเงินระหวางกาลงวดสุดทายนี้แยกตางหาก กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินของงบการเงินประจําปสําหรับรอบปบัญชีนั้น

27. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจํานวนเงิน

(ถาปฏิบัติได) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญใน   

งวดปจจุบัน หรือที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในงวดตอมา สวนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลที่คลายคลึงกันในงบการเงินระหวางกาลตามที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 16.4 ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหวางกาลงวดสุดทายที่ตอง

เปดเผย ไดแก การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ การปรับโครงสราง หรือผลขาดทุนจากการดอยคาที่ไดเคย

รายงานไวในงวดระหวางกาลงวดกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่

ระบุไวในยอหนาที่ 26 สอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด แตมีขอบเขตที่แคบกวา คือ 

เกี่ยวของเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิจการไมตองรวมขอมูลทางการเงิน

เพิ่มเติมที่เปดเผยในงบการเงินระหวางกาลไวในงบการเงินประจําป

การรับรูรายการและการวัดมูลคา

การใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจําป

28. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 
เวนแตนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจําปลาสุดนั้นจะใชใน
งบการเงินประจําปถัดไป อยางไรก็ตาม ความถี่ในการรายงานของกิจการ (ไมวากิจการจะ
นําเสนองบการเงินเปน รายป ทุกงวดครึ่งป หรือทุกไตรมาส) ตองไมมีผลกระทบตอการ
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วัดผลการดําเนินงานประจําป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การวัดมูลคาเพื่อจัดทํา     
งบการเงินระหวางกาลตองจัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน

29. ขอกําหนดที่วากิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและ                 

งบการเงินประจําปอาจทําใหดูเหมือนวาการวัดมูลคาในงวดระหวางกาลเปนอิสระจากรอบระยะเวลา

รายงานอื่นๆ แตขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ที่วาความถี่ในการนําเสนองบการเงินระหวางกาล           

ตองไมมีผลตอการวัดมูลคาของผลการดําเนินงานประจําปชี้ใหเห็นวางวดระหวางกาลเปนสวนหนึ่ง

ของงวดปบัญชี เกณฑการวัดมูลคาตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันทําใหกิจการ          

ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ไดรายงานไวในงวดระหวางกาลกอนๆ ใน  

รอบปบัญชีปจจุบัน อยางไรก็ตาม หลักเกณฑในการรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน รายไดและ

คาใชจายสําหรับงวดระหวางกาลยังคงตองเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป

30. ตัวอยางการรับรูรายการและการวัดมูลคาของงบการเงินระหวางกาล มีดังตอไปนี้

30.1  หลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ       

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสราง หรือผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย                  

ในงวดระหวางกาลเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่กิจการใชในจัดทํางบการเงินประจําปไมวา

กิจการจะจัดทํางบการเงินระหวางกาลหรือไม อยางไรก็ตาม หากกิจการรับรูและวัดมูลคา

รายการดังกลาวในงวดระหวางกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหวาง

กาลตอมาในรอบปบัญชีเดียวกัน กิจการตองทําการเปลี่ยนแปลงประมาณการนั้นใน           

งวดระหวางกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนการบันทึกเพิ่มหรือกลับบัญชีรายการขาดทุน           

ที่ไดบันทึกไปแลว

30.2  รายจายที่ไมถือเปนสินทรัพยตามคํานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ตองไมบันทึกเปน

รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ดวยเหตุผลที่วากิจการตองรอขอมูล

เพิ่มเติมในอนาคตกอนที่จะกําหนดไดวารายจายดังกลาวจะเปนสินทรัพยตามคํานิยาม

หรือไม หรือดวยเหตุผลที่วาจํานวนกําไรสุทธิของงวดระหวางกาลแตละงวดในรอบปบัญชี

เดียวกันจะไดไมแตกตางกันเกินไป

30.3  กิจการตองรับรูคาใชจายเกี่ยวกับภาษีเงินไดในงวดระหวางกาลแตละงวดดวยประมาณการ

ที่ดีที่สุดโดยอัตราที่ใชในการคํานวณตองเปนอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทั้งปที่

คาดวาจะเกิดขึ้นของรอบปบัญชีนั้น กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินไดคางจายในงวด

ระหวางกาลตอมาของรอบปบัญชีเดียวกันหากการประมาณการของอัตราภาษีเงินได

ประจําปเปลี่ยนแปลงไป

31. แมบทการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (“แมบทการบัญชี”) ระบุวาการรับรูรายการ    

คือ กระบวนการรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลและงบกําไรขาดทุนหากรายการนั้นเปนไป

ตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการ คํานิยามของสินทรัพย หนี้สิน รายได

และคาใชจาย ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของการรับรูรายการในงบการเงินไมวาจะเปนงบการเงิน

ประจําปหรืองบการเงินระหวางกาล 
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32. กิจการตองทดสอบถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไดรับจากสินทรัพย ณ วันสิ้นงวด

ระหวางกาลและวันสิ้นงวดปบัญชี รายจายซึ่งโดยลักษณะแลวไมเขาเงื่อนไขเปนสินทรัพยตาม            

คํานิยาม ณ วันสิ้นงวดปบัญชีตองไมบันทึกเปนสินทรัพย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ในทํานอง

เดียวกันหนี้สิน ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหวางกาลตองเปนภาระผูกพันที่กิจการมีอยู ณ วันนั้น 

ซึ่งเปนหลักการที่ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับรูหนี้สิน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําป

33. ลักษณะสําคัญของการเกิดรายการรายไดและคาใชจายคือการมีกระแสเขาและกระแสออกของ

สินทรัพยและหนี้สินที่ไดเกิดขึ้นแลว ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรูรายการเปนรายไดและคาใชจาย

ก็ตอเมื่อกระแสเขาหรือกระแสออกดังกลาวเกิดขึ้นแลว ในทางกลับกันกิจการตองไมรับรูรายการ

เปนรายไดและคาใชจายหากกระแสเขาหรือกระแสออกนั้นยังไมเกิดขึ้น แมบทการบัญชีระบุวา

กิจการควรรับรูคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจาก           

มีการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชน   

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีไมอนุญาตใหกิจการรับรู

รายการเปนสินทรัพยหรือหนี้สินหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม

34. ในการวัดมูลคารายการตางๆ เชน สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด ที่รายงานใน

งบการเงิน กิจการที่นําเสนอเฉพาะงบการเงินประจําปสามารถใชขอมูลทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยูตลอด

งวดปบัญชี การวัดมูลคาดังกลาวเปนการที่กิจการนําเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันมาใช

นั่นเอง

35. กิจการที่นําเสนองบการเงินรายครึ่งปสามารถใชขอมูลที่มีอยูจนถึงกลางปหรือหลังจากนั้นเล็กนอย

เพื่อการวัดมูลคาของงบการเงินสําหรับงวดครึ่งปแรก และใชขอมูลที่มีอยูจนถึงวันสิ้นงวดปบัญชี

หรือหลังจากนั้นเล็กนอยเพื่อการวัดมูลคาของงบการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน การวัดมูลคาสําหรับ

สิบสองเดือนตองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่อาจเปนไปไดของจํานวนเงินที่เคยประมาณ

ไวสําหรับงวดหกเดือนแรก โดยไมตองปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดดังกลาว อยางไรก็ตาม 

ยอหนาที่ 16.4 และยอหนาที่ 26 กําหนดใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ

36. กิจการที่นําเสนองบการเงินบอยครั้งกวารายครึ่งปตองวัดมูลคาของรายไดและคาใชจายสําหรับ 

งวดระหวางกาลแตละงวดโดยใชเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน โดยใชขอมูลที่มีอยู

ขณะที่จัดทํางบการเงินแตละงวดนั้น จํานวนของรายไดและคาใชจายที่แสดงในงวดระหวางกาล

ปจจุบันตองรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่แสดงไวในงวดระหวางกาลงวดกอน

ของปบัญชีเดียวกันโดยไมตองปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลงวดกอน อยางไรก็ตาม                

ยอหนาที่ 16.4 และยอหนาที่ 26 กําหนดใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
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รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดที่ไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดที่ไดรับเปนครั้งคราว

37. รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดที่รับเปนวัฏจักร หรือรายไดที่ไดรับเปนครั้งคราวตองไม
คาดการณหรือรอการรับรู ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล หากการคาดการณหรือการรอรับรู
ดังกลาวไมเหมาะสม ณ วันสิ้นงวดปบัญชีนั้นของกิจการ

38. ตัวอยางของรายไดที่ยังไมเกิด ซึ่งกิจการไมสามารถบันทึกเปนรายไดไวลวงหนา ไดแก รายไดจาก

เงินปนผล รายไดคาสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้บางกิจการอาจไดรับรายไดใน     

งวดระหวางกาลบางงวดสูงกวางวดอื่น ๆ ในรอบปบัญชีเดียวกันเปนประจํา เชน รายไดจากการ

ขายสินคาตามฤดูกาล กิจการตองรับรูรายการดังกลาวเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อเกิดขึ้น 

ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางรอบปบัญชี

39. ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางปบัญชีของกิจการ ตองคาดการณหรือรอการรับรู
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานในงวดระหวางกาลก็ตอเมื่อเปนการเหมาะสมที่กิจการจะ 
คาดการณหรือรอการรับรูตนทุนดังกลาว ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 

การนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาปฏิบัติ

40. ภาคผนวก ข แสดงตัวอยางการนําหลักการเกี่ยวกับการรับรูรายการและการวัดมูลคาตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 28 ถึง 39 มาปฏิบัติ

การใชการประมาณการ

41. กิจการตองใชวิธีวัดมูลคาที่ทําใหมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในงบการเงินระหวางกาลสามารถ
เชื่อถือได รวมทั้งเปดเผยขอมูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคัญอยางเหมาะสม เพื่อใหผูใช
งบการเงินเขาใจฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจตองอาศัยการ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวัดมูลคารายการบางรายการในงบการเงินประจําปและ     
งบการเงินระหวางกาล ซึ่งตามปกติกิจการจําเปนตองใชการประมาณการในการจัดทํา              
งบการเงินระหวางกาลมากกวาที่ตองใชในการจัดทํางบการเงินประจําป

42. ภาคผนวก ค แสดงตัวอยางของการใชการประมาณการในการวัดมูลคารายการในงบการเงิน

ระหวางกาล

การปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน

43. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงที่กําหนด
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม กิจการตอง 

43.1 ปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบันและงบการเงิน
ระหวางกาลของรอบปบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะปรับยอนหลังในงบการเงิน
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ประจําปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

43.2 ปรับปรุงงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบันและงบการเงิน
ระหวางกาลของรอบปบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหมโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ หากไมสามารถ
ระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันตนปบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มี
ผลกระทบตอปบัญชีกอน ๆ ไดในทางปฏิบัติ

44. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวากิจการใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน

สําหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด การเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีตองสะทอนใหเห็นดวยวิธีปรับยอนหลังโดยกิจการตองปรับขอมูลทางการเงิน

ของงวดกอนที่ยอนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม หากกิจการ       
ไมสามารถกําหนดจํานวนสะสมที่ตองใชปรับยอนหลังงบการเงินของงวดกอนไดในทางปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหกิจการสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรก

สุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ สวนผลกระทบตามยอหนาที่ 43 กําหนดใหกิจการที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีในปบัญชีปจจุบัน ใชวิธีปรับยอนหลัง หรือหากไมสามารถปฏิบัติไดใหใชวิธีเปลี่ยน

ทันทีเปนตนไป แตตองถือปฏิบัติตั้งแตตนปบัญชี

45. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันในรอบปบัญชี

เดียวกัน เนื่องจากจะทําใหการปนสวนรายการระหวางงวดทําไดยาก นอกจากนี้ยังจะทําใหผล   
การดําเนินงานไมมีความชัดเจน และทําใหเกิดความยากตอการวิเคราะหและความเขาใจ      
งบการเงินระหวางกาล 

วันถือปฏิบัติ

46. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่                
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

47. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ปรับปรุงคําศัพทซึ่ง

ใชกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 4 5 8 11 12 และ 20  

ยกเลิกยอหนาที่ 13 และเพิ่มยอหนา 8ก และ 11ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองถือ

ปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 แตหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบ

การเงินกอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
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48. การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช) ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่  16.9 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้      

กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหรือหลังจาก

วันที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
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ภาคผนวก

ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ไดจัดทํา
ขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

ก การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน

ข ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ

ค ตัวอยางการใชการประมาณการ

ก. การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน

ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางการถือปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 20 เพื่อให

สามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น

กิจการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกครึ่งป

ก1. กิจการที่มีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม (ซึ่งเปนไปตามปปฏิทิน) ใหกิจการนําเสนอ                           

งบการเงินระหวางกาลไมวาจะเปนงบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอ สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด    

วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ดังตอไปนี้  

งบแสดงฐานะการเงิน
        ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 31 ธันวาคม 25X0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
        สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0

งบกระแสเงินสด
        สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
        สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0

กิจการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกไตรมาส

ก2. กิจการที่มีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ซึ่งเปนไปตามปปฏิทิน) ใหกิจการนําเสนองบ

การเงินระหวางกาลไมวาจะเปนงบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอ สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 25X1 ดังตอไปนี้  

งบแสดงฐานะการเงิน
        ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 31 ธันวาคม 25X0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1     30 มิถุนายน 25X0

       สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0
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งบกระแสเงินสด
           สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
          สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่           30 มิถุนายน 25X1 30 มิถุนายน 25X0

ข. ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ

ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่  28 ถึง 39 เพื่อใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและคาประกันภัยที่กิจการผูจางออกให

ข1. หากกิจการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแทนลูกจางหรือจายเงินสมทบเขากองทุนประกันภัย

ที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งจํานวนที่ตองจายมีการคํานวณเปนรายป คาใชจายสวนที่เกี่ยวของกันให

กิจการผูจางรับรูในงวดระหวางกาล โดยใชประมาณการอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรืออัตรา

การจายถัวเฉลี่ยของป แมวาจํานวนที่จายสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงตนงวดปบัญชี ตัวอยางที่พบ

โดยทั่วไปคือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือคาประกันภัยที่กิจการผูจางออกใหซึ่งอาจกําหนดวา

ออกใหจนถึงระดับสูงสุดระดับหนึ่งที่กําหนดไวของเงินไดของพนักงานแตละคน สําหรับพนักงาน

ที่มีรายไดสูง เงินไดอาจถึงระดับเงินไดสูงสุดที่กําหนดนั้นกอนวันสิ้นงวดปบัญชีที่กิจการผูจาง             

ไมตองออกเงินใหอีกตอไปจนถึงวันสิ้นป 

การยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญที่ทําเปนระยะๆ ตามแผนที่วางไว

ข2. ตนทุนของการยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญที่ทําเปนระยะๆ ตามแผนที่วางไวหรือรายจาย

ที่มีลักษณะเปนฤดูกาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงหลังของป กิจการตองไมคาดการณเพื่อบันทึก

บัญชีในงบการเงินระหวางกาล นอกจากวากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

แลว กิจการที่มีความตั้งใจหรือมีความจําเปนที่จะกอใหเกิดรายจายในอนาคตไมอาจถือไดวา

กิจการมีภาระผูกพัน

ประมาณการหนี้สิน

ข3. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินหากกิจการไมมีทางเลือกอื่น เวนแตกิจการจะตองโอน

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจอันเปนผลของเหตุการณที่เกิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมาน กิจการตองบันทึกปรับปรุงจํานวนภาระหนี้สินใหสูงขึ้นหรือต่ําลงพรอมทั้งรับรูรายการผล

ขาดทุนหรือรายการผลกําไรในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนของประมาณการหนี้สินที่ดีที่สุดของ

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ข4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชเกณฑในการรับรู และวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน 

ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช ณ วันสิ้นงวดปบัญชี การมีอยูหรือไมมีอยูของภาผูกพัน
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ที่กิจการตองโอนประโยชนเชิงเศรษฐกิจออกไปนั้นมิไดขึ้นอยูกับปจจัยของชวงเวลาของการ

รายงาน แตเปนเรื่องขอเท็จจริง

โบนัสปลายป

ข5.  ลักษณะของการจายโบนัสปลายปมีความแตกตางกันไปในแตละกิจการ กิจการบางกิจการจาย  

         โบนัสใหพนักงานเฉพาะที่ปฏิบัติงานตลอดชวงเวลาที่กําหนด กิจการบางกิจการจายโบนัสตามผล        

         การดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาสหรือรายป การจายโบนัสอาจขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร   

         หรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่เคยถือปฏิบัติมาในปกอน

ข6.  โบนัสจะรับรูในงวดระหวางกาลไดก็ตอเมื่อ

 ข6.1 การใหโบนัสนั้นเปนไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเปนไปตามที่ถือปฏิบัติมาใน

อดีตอันถือไดวาภาระผูกพันไดเกิดขึ้นจากการอนุมาน ซึ่งกิจการไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก

จะตองจายเงินโบนัสนั้น

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

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาที่อาจเกิดขึ้น

ข7. จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาที่อาจเกิดขึ้นเปนตัวอยางของภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ

จากการอนุมาน ที่ผูเชาควรรับรูเปนหนี้สิน หากสัญญาเชามีเงื่อนไขวาการชําระคาเชาในอนาคต

ขึ้นอยูกับวาผูเชาสามารถทํารายไดจากการขายประจําปถึงระดับที่กําหนดไวในสัญญา ภาระผูกพัน

จะถือวาไดเกิดขึ้นในงวดระหวางกาลของงวดปบัญชีกอนที่ผูเชาจะมีรายไดจากการขายถึงระดับที่

กําหนดไวในสัญญา หากผูเชาคาดหมายไดอยางแนนอนวาผูเชาจะสามารถมีรายไดจากการขายได

ตามที่กําหนดไว และผูเชาไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจากการชําระเงินคาเชาในอนาคต

สินทรัพยไมมีตัวตน

ข8. กิจการตองใชคํานิยามและเกณฑในการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดระหวางกาล

เชนเดียวกับที่ใชสําหรับงวดสิ้นปบัญชี กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นกอนแตไมเปนไปตาม

เงื่อนไขทุกขอของการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจาย สวนรายจายที่เกิดขึ้นและ              

เขาเงื่อนไขทุกขอของการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนกิจการตองรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยไมมี

ตัวตน การเลื่อนรับรูการเปนคาใชจายโดยการตั้งเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินระหวาง

กาลเพียงแตคาดการณวาจะเขาเงื่อนไขทุกขอของการรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง             

งวดปบัญชีนั้นเปนการไมถูกตอง
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เงินบํานาญ

ข9. คาใชจายเงินบํานาญ สําหรับงวดระหวางกาลคํานวณตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึง

ปจจุบันโดยใชอัตราตนทุนเงินบํานาญที่กําหนด ณ วันสิ้นงวดปบัญชีกอนโดยวิธีคณิตศาสตร

ประกันภัย และปรับปรุงสําหรับความผันผวนทางการตลาดที่มีนัยสําคัญนับตั้งแตเวลานั้น และ

ปรับสําหรับการทยอยจายชําระที่สําคัญ การจายชําระหมด หรือการจายครั้งเดียวที่สําคัญ 

คาใชจายพนักงานเกี่ยวกับการพักรอน วันหยุด การหยุดงานอื่นโดยไดรับคาตอบแทน

ข10.  การที่พนักงานหยุดงานโดยไดรับคาตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไมไดใชในงวดปจจุบัน

นั้นและสามารถยกยอดไปใชไดในงวดอนาคต กิจการตองวัดคารายจายที่อาจเกิดขึ้นและ               

ภาระผูกพันของเวลาหยุดงานที่ไดรับคาตอบแทนชนิดสะสมตามจํานวนที่กิจการคาดวาจะตองจาย

สําหรับวันหยุดงานที่ยังไมไดใชแตสามารถสะสมไปใชได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

หลักเกณฑดังกลาวจะตองนํามาถือปฏิบัติทั้งในงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 

ในทางกลับกันกิจการตองไมรับรูคาใชจายหรือหนี้สินสําหรับวันหยุดงานที่ไดรับคาตอบแทนแตไม

ถือวาสะสมได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลเชนเดียวกับที่กิจการจะตองปฏิบัติ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานประจําป

รายจายที่เกิดอยางไมสม่ําเสมอแตมีแผนที่จะจาย

ข11. งบประมาณของกิจการอาจรวมรายจายบางประเภทที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวาง

งวดปบัญชี เชน เงินบริจาค คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน คาใชจายเหลานี้โดยทั่วไปขึ้นอยู

กับการตัดสินใจของผูบริหาร แมวาจะมีการวางแผนเกี่ยวกับคาใชจายเหลานี้และมีแนวโนมวาจะ

เกิดคาใชจายเหลานี้ทุกป กิจการไมสามารถรับรูรายจายที่ยังไมเกิดขึ้นเปนภาระผูกพัน               

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลไดหากภาระผูกพันไมถือเปนหนี้สินตามคํานิยาม

การวัดมูลคาภาษีเงินไดระหวางกาล

ข12.  ภาษีเงินไดระหวางกาลใหตั้งคางจายไวโดยใชอัตราภาษีเดียวกับที่ใชกับผลกําไรรวมทั้งปที่คาดวา

จะได กลาวคือ ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณโดยใชกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดของงวดระหวางกาล

คูณดวยอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว

ข13. ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 28 ไดระบุถึงการใหใชหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาเดียวกัน

สําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป ดวยเหตุที่ภาษีเงินไดจะคํานวณโดย             

ใชเกณฑสําหรับป ดังนั้น ภาษีเงินไดระหวางกาลจึงตองคํานวณจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได          

ของงวดระหวางกาลคูณดวยอัตราภาษีที่คาดวาจะนํามาใชกับกําไรรวมสําหรับปซึ่งเปนอัตราภาษี

เงินไดเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว การประมาณอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปนี้จึงตองสะทอน

ถึงโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนาที่คาดวาจะนํามาใชกับกําไรรวมทั้งป รวมถึงกฎหมายภาษี
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อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดที่มีผลอยางเปนสาระสําคัญ

ในงวดปบัญชีนั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ใหแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญในกฎหมายเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได การประมาณอัตราภาษี  

เงินไดเฉลี่ยทั้งปจึงตองมีการประมาณการขึ้นใหมโดยใชหลักคํานวณจากยอดกําไรสะสมทั้งป  

ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตามยอหนาที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้  

ยอหนาที่ 16.4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหกิจการตองเปดเผยการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่มีนัยสําคัญดวย

ข14. ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปตองพิจารณาแยกเปนแตละอัตรา

สําหรับแตละหนวยภาษีโดยคูณกําไรสุทธิกอนภาษีของงวดระหวางกาลของแตละหนวยภาษี       

ในทํานองเดียวกัน หากอัตราภาษีเงินไดที่ใชกับประเภทของเงินไดมีอัตราที่ตางกัน (เชน กําไร

สวนทุน (Capital Gains) หรือกําไรจากอุตสาหกรรมเฉพาะอยาง) ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได

อัตราภาษีเงินไดที่ตางกันตองแยกใชกับกําไรสุทธิกอนภาษีของงวดระหวางกาลสําหรับรายไดแต

ละประเภท ขณะที่อัตราภาษีดังกลาวตองการประมาณการที่ถูกตองที่สุด แตอาจไมบรรลุผล             

ในทุกกรณี ดังนั้น การใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินไดหรือตางประเภทเงินได

อาจนํามาใชไดหากเปนการประมาณการที่มี เหตุผลมากกวาการใชอัตราภาษีเงินไดแบบ

เฉพาะเจาะจง 

ข15. ตัวอยางตอไปนี้แสดงการคํานวณภาษีเงินไดตามที่กลาวขางตน สมมติวากิจการแหงหนึ่งจัดทํางบ

การเงินรายไตรมาสโดยคาดวาจะมีกําไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท และตองเสียภาษี

เงินไดจากกําไรสุทธิสําหรับปในอัตราภาษีรอยละ 20 สําหรับ 20,000 บาทแรก และสวนที่เกินกวา

จํานวนดังกลาวตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 โดยที่กําไรสุทธิของกิจการเปนไปตามที่คาดการณ

ไว จํานวนภาษีเงินไดที่แสดงในงบการเงินแตละไตรมาสจะมีจํานวนดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4   รวมทั้งสิ้นงวดป

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

ภาษีเงินไดรวม 10,000 บาทนี้เปนจํานวนภาษีที่คาดวาจะตองจายซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิกอน

ภาษีเงินไดสําหรับปจํานวน 40,000 บาท

ข16. ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวากิจการแหงหนึ่งซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได

ในไตรมาสแรกเปนจํานวน 15,000 บาท แตกิจการคาดวาจะเกิดผลขาดทุนสุทธิไตรมาสละ 5,000 
บาท ในสามไตรมาสตอมา (ดังนั้น กําไรสุทธิกอนภาษีสําหรับปเทากับศูนย) กิจการคาดวาอัตราภาษี

เงินไดเฉล่ียทั้งปจะอยูที่รอยละ 20 ภาษีเงินไดที่แสดงในงบการเงินแตละไตรมาสแสดงไดดังนี้

ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 4  รวมทั้งสิ้นงวดป

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

ข17. ในกรณีที่งวดปบัญชีแตกตางจากงวดปภาษี ภาษีเงินไดสําหรับงวดระหวางกาลของงวดปบัญชีให

ใชอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณการไวแยกสําหรับแตละงวดปภาษีคูณดวย

สัดสวนจํานวนกําไรสุทธิกอนภาษีเงิน ไดของแตละปภาษีนั้น

ข18. ตัวอยางเชน กิจการแหงหนึ่งมีงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน จัดทํางบการเงินรายไตรมาส

และมีงวดปภาษีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (งวดปบัญชีเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน) โดยกิจการมีกําไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยทั้งป

โดยประมาณอยูที่รอยละ 30 ในปที่ 1 และรอยละ 40 ในปที่ 2

                 ไตรมาส      ไตรมาส      ไตรมาส        ไตรมาส       สําหรับป

              สิ้นสุดวันที่    สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่    สิ้นสุดวันที่      สิ้นสุดวันที่

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

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

รายการหักภาษี (เครดิตภาษี)

ข19.    หนวยงานจัดเก็บภาษีบางแหงยอมใหผูจายภาษีหักภาษีจายไดดวยยอดเงินของรายจายเพื่อ             

การลงทุน การสงออก รายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือฐานภาษีอื่น ๆ โดยทั่วไป                   

การใชประโยชนทางภาษีดังกลาว จะสงผลตอการคํานวณอัตราประมาณการอัตราภาษีเงินได             

ที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งป เพราะวากฎหมายภาษีอากรและขอบังคับสวนใหญมักจะยอมใหหักภาษี 

(เครดิตภาษี) สําหรับการคํานวณภาษีสําหรับป ในทางตรงกันขามประโยชนทางภาษีสําหรับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะรับรูในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดในงวดระหวางกาลนั้นได 

ในทํานองเดียวกันอัตราภาษีอัตราพิเศษที่นําไปใชคํานวณสําหรับเงินไดบางประเภทไมสามารถ

นํามารวมคํานวณเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริงประจําปเพียงอัตราเดียว ยิ่งไปกวาน้ันในบางหนวยงาน

จัดเก็บภาษีประโยชนทางภาษี หรือรายการหักภาษีรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับรายจายเพื่อการลงทุน

และระดับของการสงออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได จะคลายคลึงกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

มากกวา และจะรับรูในการคํานวณในงวดระหวางกาลไดเมื่อเกิดรายการดังกลาวขึ้น

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหักภาษียกมาและยกไป

ข20. ผลประโยชนทางภาษีของรายการขาดทุนทางภาษียกมาจะถูกสะทอนอยูในงวดระหวางกาล             

ที่ผลขาดทุนทางภาษีซึ่งเกี่ยวของกันเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

กําหนดไววา ผลประโยชนที่เกี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งสามารถยกมาชดเชยกับภาษีเงินได        



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/28

ในงวดปจจุบันของงวดที่แลวตองรับรูเปนรายการทรัพยสิน และตองรับรูรายการเชนเดียวกัน           

ในการลดยอดคาใชจายภาษีหรือเพิ่มยอดรายไดภาษีที่เกี่ยวโยงกัน

ข21.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดไววา กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ก็ตอเมื่อมี

ความเปนไปไดคอนขางแนวา กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการจะเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่อง ภาษีเงินได ยังไดกําหนดกฎเกณฑสําหรับการประเมินความเปนไปไดของกําไรทางภาษี          

เพื่อวาจะไดนําเอารายการขาดทุนทางภาษีและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได  

กฎเกณฑดังกลาวนั้นตองนํามาถือปฏิบัติ ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลแตละงวดและถาตรงตาม

กฎเกณฑดังกลาวผลขาดทุนทางภาษียกไปจะถูกนําไปใชในการคํานวณประมาณการอัตราภาษี        

เงินไดเฉลี่ยทั้งป

ข22. ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวากิจการแหงหนึ่งซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีขาดทุนจากการ

ดําเนินงานยกไปจํานวน 10,000 บาท เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณภาษีเงินได ณ วันเริ่มตน

ของปบัญชีปจจุบันที่รายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชียังไมมีการรับรูรายการ กิจการทํากําไร

ได 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของปปจจุบัน และคาดวาจะทํากําไรไดอีกไตรมาสละ           
10,000 บาท สําหรับสามไตรมาสที่เหลือ โดยไมรวมผลขาดทุนยกไป การคํานวณประมาณการ

อัตราภาษีเงินไดเฉลี่ยทั้งปประมาณอยูที่รอยละ 40 ภาษีเงินไดที่แสดงในงบการเงินแตละไตรมาส

แสดงไดดังนี้

          ไตรมาสที่  1    ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4   รวมทั้งสิ้นงวดป

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

การเปลี่ยนแปลงในราคาซื้อตามสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ข23.     สวนลดปริมาณหรือสวนลดราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ แรงงาน หรือ

สินคาและบริการอื่นใหคาดการณในงวดระหวางกาลทั้งทางดานผูซื้อและผูขาย หากมีความเปนไป

ไดคอนขางแนวา สวนลดและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเกิดขึ้นแลวหรือจะมีผลกระทบ ดังนั้น

สวนลดตามสัญญาและสวนลดราคาจะตองนํามาคาดการณดวย อยางไรก็ตาม หากสวนลดและ         

การเปลี่ ยนแปลงดังกลาวขึ้ นอยูกับดุลยพินิจ กิจการจะไมคาดการณรายการดังกลาว                     

ในงวดระหวางกาล เนื่องจากผลของสินทรัพยและหนี้สินไมเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในแมบทการ

บัญชีที่วาสินทรัพยตอง หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ อันเปนผลของ

เหตุการณในอดีต และหนี้สินตอง หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งการชําระภาระ

ผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจออกไป
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คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ข24. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสําหรับงวดระหวางกาลใหคํานวณจากสินทรัพยที่มีอยูในงวด

ระหวางกาลนั้น ทั้งนี้ไมรวมสินทรัพยที่วางแผนวาจะไดมาหรือจําหนายออกไปในงวดตอมาของ

ปการเงินนั้น

สินคาคงเหลือ

ข25. การวัดมูลคาสินคาคงเหลือในงบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลตองใชหลักการเดียวกันกับ            

งบการเงินสําหรับงวดปบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ 

กําหนดวิธีรับรูหรือการวัดมูลคาคาสินคาคงเหลือ ปญหายุงยากเฉพาะที่เกี่ยวกับสินคาคงเหลือ    
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทางการเงินวันใดวันหนึ่งเปนเพราะความจําเปนที่จะคํานวณ

ปริมาณสินคาคงเหลือ ตนทุน และมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แมวากิจการใชหลักการเดียวกันในการวัด

มูลคาสินคาคงเหลือระหวางกาล เพื่อที่จะประหยัดตนทุนและเวลา บอยครั้งที่กิจการมักจะใช

วิธีการประมาณการในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ ณ งวดระหวางกาลมากกวา ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานประจําป ตอไปนี้เปนตัวอยางของการทดสอบมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคา

คงเหลือ ณ วันที่ในงวดระหวางกาล และการจัดการกับผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล

มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ

ข26. มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ พิจารณาโดยอางอิงจากราคาขายและตนทุนบวกรายจาย

ที่เกี่ยวของกับการขาย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล กิจการจะกลับรายการปรับลดมูลคาของสินคา

คงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่เคยบันทึกไว ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลถัดมาไดก็ตอเมื่อมี

ความเหมาะสมที่กิจการจะสามารถทําเชนนั้นไดสําหรับวันสิ้นงวดปบัญชีนั้น

ข27.    (ยอหนานี้ไมใช)

ผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล

ข28. ผลตางของตนทุนการผลิตของที่เกิดจากผลตางดานราคา ประสิทธิภาพ คาใชจายและปริมาณของ

กิจการที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จะรับรูในกําไรขาดทุน ณ วันที่ในงวดระหวางกาล

เชนเดียวกับที ่ร ับรู ในกําไรขาดทุนสําหรับงวดปบ ัญชี  การเลื่อนการรับรูผลตางของตนทุน             

การผลิตโดยคาดหมายวาจะไดรับชดเชย ณ วันสิ้นงวดปบัญชี อาจเปนการไมเหมาะสมเพราะ           

อาจสงผลใหการรายงานสินคาคงเหลือในงบการเงินระหวางกาลแสดงมูลคาที่สูงหรือต่ํากวาตนทุน     

การผลิตที่แทจริง

รายการผลกําไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ

ข29. การบันทึกรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศในงบการเงิน

ระหวางกาลตองใชหลักการเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป
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ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) ไดกําหนดวิธีการแปลงคางบการเงินของกิจการ                

ในตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชรายงาน ขอกําหนดดังกลาวรวมถึงแนวทางสําหรับการใชอัตรา           

ถัวเฉลี่ย หรืออัตราปด และยังรวมถึงแนวทางสําหรับการบันทึกผลของรายการปรับปรุงจาก            

การแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศวาควรแสดงในรายการกําไรหรือขาดทุนหรือใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) กิจการจึงควรใชอัตราถัวเฉลี่ยและอัตราปดของงวดระหวางกาลนั้น กิจการจะไม

คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับเวลาที่

เหลืออยูของปการเงินปจจุบันในการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด

ระหวางกาล 

ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหรับรูการปรับปรุงจากการ

แปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น กิจการตอง

ใชหลักการเดียวกันนี้กับงบการเงินระหวางกาลในแตละงวด ทั้งนี้กิจการไมควรเลื่อนการรับรูการ

ปรับปรุงจากการแปลงคาดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล แมกิจการคาดวาจะมีการกลับรายการ

ผลตางดังกลาวกอนวันส้ินงวดปบัญชีก็ตาม

งบการเงินระหวางกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรง

ข32. งบการเงินระหวางกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรงใหจัดทําขึ้นโดยใชหลักการ

เดียวกันกับที่ใชในการจัดทํางบการเงินประจําป

ข33. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน

เฟอรุนแรง กําหนดใหงบการเงินของกิจการที่รายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรงตอง

จัดทําโดยใชหนวยการวัดคาปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และตองแสดงผลกําไรหรือ

ผลขาดทุนจากรายการที่เปนตัวเงินสุทธิไวในกําไรสุทธิ นอกจากนั้น กิจการตองนําขอมูลใน                   

งบการเงินของงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบมาปรับใหมโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน

ข34. กิจการตองใชหลักการบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นงวดระหวางกาล ในการแสดงขอมูลระหวางกาล

ทั้งหมดในรูปของหนวยการวัดคาจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล ดวยการรายงานผลกําไรหรือผล

ขาดทุนจากฐานะที่เปนตัวเงินสุทธิแสดงในกําไรสุทธิงวดระหวางกาล กิจการไมรับรูรายการ      

ผลกําไรหรือผลขาดทุนดังกลาวโดยใชจํานวนที่เปนรายป และไมนําอัตราเงินเฟอรายปที่ประมาณ

ขึ้นมาใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลในประเทศที่มีอัตราเงินเฟออยางรุนแรง
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การดอยคาของสินทรัพย

ข35. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนดใหกิจการ

ตองรับรูการดอยคาของสินทรัพยทันทีหากสินทรัพยนั้นมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดลงต่ํากวา

ราคาตามบัญชี 

ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีทดสอบ การรับรู และการกลับบัญชีรายการดอย

คาของสินทรัพย ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช ณ วันสิ้นงวดปบัญชี แตมิได

หมายความวากิจการตองคํานวณการดอยคาของสินทรัพยอยางละเอียดทุกวันสิ้นงวดระหวางกาล 

อยางไรก็ตาม กิจการตองสอบทานวามีเหตุบงชี้วาสินทรัพยของกิจการมีการดอยคาอยางเปน

สาระสําคัญหรือไม นับตั้งแตวันสิ้นงวดปบัญชีลาสุด ทั้งนี้เพื่อพิจารณาวากิจการจําเปนตอง

คํานวณการดอยคาของสินทรัพยหรือไม

ค. ตัวอยางการใชการประมาณการ

ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางการนําหลักการบัญชีมาใชตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 41 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  เพื่อใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น

ค1. สินคาคงเหลือ กิจการอาจไมจําเปนตองนับและตีราคาสินคาคงเหลืออยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวด

ระหวางกาลแตควรมีการนับและตีราคาสินคาคงเหลือทั้งหมดอยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 

ในงวดระหวางกาลอาจเปนการเพียงพอที่กิจการจะใชการประมาณการจากกําไรขั้นตน 

ค2. การจัดประเภทรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนของสินทรัพยและหนี้สิน งบการเงินประจําป

อาจตองการความถูกตองในการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงการหมุนเวียนและ       

ไมหมุนเวียนของรายการดังกลาวมากกวางบการเงินระหวางกาล

ค3. ประมาณการหนี้สิน การพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนประมาณการหนี้สินที่บันทึก (เชน การตั้ง

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน ประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับสิ่ งแวดลอม หรือ

การประมาณการคาใชจายในการบูรณะ) ในบางครั้งอาจยุงยาก สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย      

ในบางครั้งกิจการอาจใชผูเชี่ยวชาญภายนอกชวยในการคํานวณประมาณการดังกลาวสําหรับ             

งบการเงินประจําป ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล กิจการอาจประมาณการโดยปรับปรุง

ตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจําปกอนแทนการใชผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทําการ

คํานวณใหม

ค4. เงินบํานาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนด                  

ใหกิจการตองพิจารณามูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชนที่กําหนดไวและมูลคาราคา

ตลาดของสินทรัพยโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละครั้ง และสนับสนุนใหกิจการใช

นักคณิตศาสตรประกันภัยในการวัดมูลคาของภาระผูกพันเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานระหวาง

กาลการวัดมูลคาที่นาเชื่อถือมักมาจากการคํานวณโดยใชขอมูลลาสุดขอการคํานวณมูลคาลาสุด

ดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัย
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ค5. ภาษีเงินได กิจการอาจคํานวณภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี

โดยใชอัตราภาษีสําหรับหนวยภาษีแตละหนวยไปใชคํานวณภาษีเงินได ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 14 

ของภาคผนวก ข วา แมวากิจการตองการประมาณการที่ถูกตองที่สุด แตอาจไมบรรลุผลในทุกกรณี                 

ดังนั้นการใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินไดหรือตางประเภทเงินไดก็อาจใชได 

ถาไดผลของการประมาณการที่มีเหตุผลมากกวาการใชอัตราภาษีเงินไดแบบเฉพาะเจาะจง

ค6. เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น การวัดมูลคาของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอาจเกี่ยวของกับความเห็นของ

นักกฎหมายหรือผูใหคําแนะนําอื่น รายงานที่เปนทางการจากผูเชี่ยวชาญอิสระในบางครั้งอาจใช

เปนสิ่งที่พิจารณาเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได เชน ความเห็นดังกลาวที่ เกี่ยวกับกฎหมาย                   

ขอเรียกรอง การประเมิน และเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดอื่นๆ หรือความไมแนนอน อาจถูกนํามาใช

หรือไมนํามาใช ณ วันที่ในงวดระหวางกาล

ค7. การตีราคาใหมและการใชมูลคายุติธรรม  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ  (เมื่ อมีการประกาศใช ) อนุญาตใหกิ จการเลือกปฏิบัติ                      

ในการตีราคาใหมสําหรับสินทรัพยดังกลาวให เปนมูลคายุติธรรมได ทํานองเดียวกับมาตรฐาน              

การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งมีขอกําหนดให

กิจการตีราคามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งการตีราคาใหมนั้นกิจการอาจให

ผูเชี่ยวชาญตีราคาสินทรัพย เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินประจําปแตอาจไมจําเปนสําหรับการ

จัดทํางบการเงินระหวางกาล

ค8. การกระทบยอดรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของ การกระทบยอดรายการระหวางกันดังกลาว

จําเปนตองทําอยางละเอียดในการจัดทํางบการเงินรวมประจําป แตความละเอียดในการกระทบ

ยอดอาจลดนอยลงสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล

ค9. อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหวางกาลในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินงานเฉพาะอาจมี

ความถูกตองนอยกวา ณ วันสิ้นงวดปบัญชี เนื่องมาจากความยุงยาก ความคุมคา และเวลาที่ตอง

ใช  ตัวอยางเชน การคํานวณการตั้งสํารองเพื่อประกันภัยสําหรับบริษัทประกันภัย




