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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 48 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใชนโยบายการบัญ ชี ใหกิจ การถือ ปฏิบัติ ตามขอกํ าหนดของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงงบการเงินระหวางกาล ซึ่งไมไดครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
บทนํา 2. งบการเงินระหวางกาล หมายถึง งบการเงินที่เปนงบการเงินแบบสมบูรณหรืองบการเงินแบบยอ
อยางใดอยางหนึ่ง สําหรับงวดบัญชีที่สั้นกวางวดเต็มปบัญชี
บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดบังคับวากิ จการประเภทใดที่ควรเผยแพรงบการเงินระหวางกาล
ควรเผยแพรบ อยเพียงใด หรือควรเผยแพรใหเ สร็จภายในระยะเวลาเทา ใดหลั งวั น สิ้น สุด
งวดระหวา งกาล การกํ า หนดในเรื่ อ งดังกลา วควรเป น การตัด สิน ใจของรั ฐบาลระดั บ ชาติ
หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอื่น
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ใชสํา หรั บ บริ ษัทที่ถู ก กํ า หนดหรื อ เลือ กที่จ ะเผยแพร งบการเงิน
ระหวางกาล ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.1 กําหนดเนื้อหาขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาลซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล และ
4.2 ระบุวิธีรับรูรายการทางบัญชีและหลักเกณฑการวัดมูลคาที่ตองใชในงบการเงินระหวางกาล
บทนํา 5. ขอมูลขั้น ต่ํา ของงบการเงิ นระหวา งกาลประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน แบบยอ งบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ งบกระแสเงินสดแบบยอ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
แบบยอและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนด หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของ
กําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกํา ไรขาดทุนตามที่ระบุในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการตองนําเสนอขอมูลระหวางกาล
อยางยอจากงบเฉพาะกําไรขาดทุนดวย
บทนํา 6. ภายใตขอ สัน นิษฐานที่ว าผูที่อ านงบการเงิน ระหวางกาลของกิ จการได อานรายงานประจําป
ของปลาสุด ดังนั้น ขอมูลที่มีอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปดังกลาวแทบจะไมมี
การกล า วซ้ํ า หรื อ ได ป รั บ ปรุ ง ให ทั น ต อ เหตุ ก ารณ ใ นงบการเงิ น ระหว า งกาล แต ข อ มู ล ใน
หมายเหตุ ป ระกอบ งบการเงิ น ร ะหว า งกา ลใน เบื้ อ งต น จะอธิ บ า ยถึ ง เหตุ ก าร ณ
และ ารเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลตอความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน
และผลดําเนินงานของกิจการตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปลาสุด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/28

บทนํา 7. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป
เวนแตน โยบายการบัญชีที่เ ปลี่ยนแปลงภายหลังวั นที่ในงบการเงินประจําป ลาสุดนั้นจะใชใน
งบการเงินประจําปถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไมวาจะเปนปละครั้ง ทุกงวดครึ่งป
หรือทุ กไตรมาส ไมค วรมีผ ลกระทบตอ การวัด ผลการดํา เนิ นงานประจําป การวัดมูลค าเพื่อ
จัดทํางบการเงินระหวา งกาลตอ งจัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบั ญชีถึงปจจุบันเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
บทนํา 8. ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหแนวทางการนําหลักเบื้องตนของการรับรูรายการ
และการวัดมูล คา ณ วั นสิ้น งวดระหว างกาล สํา หรับสิน ทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจา ย
มาปฏิบัติ คา ใชจา ยภาษีเงินไดสําหรับงวดระหวา งกาลคํา นวณด วยอั ตราภาษีเงินไดที่แทจริ ง
เฉลี่ยทั้งปที่ประมาณขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการประเมินภาษีเงินไดประจําป
บทนํา 9. ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรูรายการ จัดประเภทรายการ หรือเปดเผยขอมูล เพื่อวัตถุประสงค
การรายงานงบการเงินระหวา งกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญ ของเรื่อ งดังกลาว
โดยสัมพันธกับขอมูลทางการเงินของงวดระหวางกาลนั้น มิใชขอมูลที่ไดจากการประมาณการ
สําหรับป
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่ จะกําหนดเนื้อหาขั้น ต่ําที่ตองแสดงและเป ดเผยในงบการเงิน
ระหวา งกาล รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคารายการที่นํา เสนอในงบการเงินแบบสมบู รณหรื อ
แบบยอสําหรับงวดระหวางกาล งบการเงินระหวางกาลที่เชื่อถือไดและทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน เจาหนี้
และผู ใชงบการเงินอื่นเข าใจถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเ กิดกํา ไรและกระแสเงิน สด รวมถึ ง
เงื่อนไขและสภาพคลองทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ มิไดกํ าหนดว ากิ จการใดต องเผยแพร งบการเงินระหว างกาลและมิได
กําหนดวา กิ จการตอ งเผยแพร งบการเงิน ระหวา งกาลบอ ยเพี ยงใด หรื อ ตอ งเผยแพร ใหเ สร็ จ
ภายในระยะเวลาเทาใดหลังจากวันสิ้นงวดระหวางกาล อยางไรก็ตาม รัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับดูแลดานบัญชีอื่น มักจะกําหนดใหกิจการ
ที่อ อกตราสารหนี้ ห รื อ ตราสารทุน เสนอขายตอ สาธารณชน ตอ งจั ดทํา งบการเงิน ระหว า งกาล
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ใชปฏิบัติกับกิจการที่ต องเผยแพรหรือเลือ กที่จ ะเผยแพรงบการเงิน
ระหวางกาลตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
สนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจัดทํา งบการเงินระหวางกาลที่เปนไป
ตามหลักการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอ มูล ที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และสนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยปฏิบัติดังนี้
1.1 จัดทํางบการเงินระหวางกาลอยางนอย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปแรกของรอบบัญชี และ
1.2 จัดทํางบการเงินระหวางกาลใหพรอมใชภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหวางกาลนั้น

2.

ในการพิจารณาวางบการเงินประจําปหรือระหวางกาลเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม
ผูใชงบการเงิน ตอ งพิ จ ารณางบการเงิน ระหว า งกาลแยกจากงบการเงิน ประจํ า ป กิ จ การที่อ าจ
นําเสนองบการเงินระหวางกาลซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรืออาจไมไดนําเสนอ
งบการเงินระหวา งกาลในบางปบัญชี ยั งคงตองจัดทํางบการเงินประจําปใหเ ปนไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

3.

หากงบการเงิน ระหวา งกาลของกิจ การระบุวาไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินระหว า งกาลนั้น ตอ งเป นไปตามขอกํ า หนดทุกขอ ในมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ 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 หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุป นโยบายการบัญ ชีที่สําคัญ และข อมู ล
ที่เปนคําอธิบายอื่น
5.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ต น ของงวดที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บ เมื่ อ กิ จ การปรั บ
ยอนหลังงบการเงินในงวดกอนใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหม หรือปรับปรุงรายการ
หรือจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดกอน

6.

กิจ การอาจกํ าหนดหรือ เลือกที่จ ะใหขอมูลในงบการเงินระหวางกาลนอยกว างบการเงิน ประจํ าป
โดยพิ จารณาถึง ประโยชนที่ คาดวา จะไดรับ จากขอ มูล ที่ทั นต อเวลากับต นทุนที่ตองเสียไปในการ
จัดทําขอมูลนั้ น และเพื่อ หลีก เลี่ย งการใหข อมูลซ้ํา ซอน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอ มูล
ขั้น ต่ํา ที่ต องแสดงและเปด เผยในงบการเงิ นระหว างกาลซึ่ งประกอบด วยงบการเงิน แบบย อและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด วัตถุประสงคของงบการเงินระหวางกาลคือ การใหขอมูลเพิ่มเติม
จากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุดเพื่อใหขอมูลที่เปนปจจุบัน ดังนั้น งบการเงินระหวางกาล
จึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอ
ซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว

7.

กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหวางกาลที่สมบูรณตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน หรือนําเสนองบการเงินระหวางกาล แบบยอ
และเปด เผยหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ที่กํ าหนด ในงบการเงิน ระหว างกาลแบบย อ กิจ การ
สามารถแสดงรายการแต ละรายการเกิ นกวา รายการขั้น ต่ําที่ระบุไ วหรือ สามารถเป ดเผยขอ มูลใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน มากกว า ที่มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ กํา หนดไว แมว า กิจ การจะ
นํา เสนองบการเงิน ระหวา งกาลแบบสมบู ร ณ กิ จ การยัง คงตอ งปฏิบั ติต ามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกั บการรับรูร ายการและการวัดมูล คา และตอ งเป ดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่
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.

หากกิจการแสดงสว นประกอบของกําไรหรื อขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน ตามที่ร ะบุใน
ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
กิจการตองแสดงขอมูลระหวางกาลอยางยอแยกออกจากงบเฉพาะกําไรขาดทุน
รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล

9.

หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ กิจการตองกําหนดเนื้อหาและรูปแบบ
ของงบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เกี่ยวกับการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ

10.

หากกิจการเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการตองแสดงหัวขอเรื่องและยอดรวม
ยอ ยในลักษณะเดียวกับ ที่แสดงในงบการเงิน ประจําปลา สุดและตอ งเปด เผยขอมูลที่สําคัญ
ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด กิจการตองแสดงรายการแตล ะบรรทัดหรื อเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติมหากการไมแสดงหรือการไมเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมนั้นทําใหงบการเงินระหวาง
กาลแบบยอบิดเบือนไปจากความเปนจริง

11.

กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
ระหวา งกาลไมว าจะเปนงบกําไรขาดทุ นแบบสมบูรณหรือแบบยอ เมื่อ กิจการอยู ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

11ก. หากกิ จการแสดงสวนประกอบของกํ าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกํา ไรขาดทุ น ตามที่ ระบุใ น
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
สามารถเปรี ยบเที ยบกั น กั บ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดป บั ญ ชี ลา สุ ดที่ ผา นมา หากงบการเงิ น
ประจําปของกิ จการไดรวมงบการเงิน เฉพาะกิ จการของบริษัทใหญเพิ่มเติมจากงบการเงิน รวม
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ มิไดหามแสดงและมิไดกํา หนดใหแสดงงบการเงินระหว างกาลเฉพาะ
กิจการของบริษัทใหญรวมไวในงบการเงินระหวางกาล

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนด
15.

ผูใช งบการเงินจะใชงบการเงินระหวางกาลควบคูไปกั บงบการเงินประจํ าป ลาสุด ดังนั้นกิ จการไม
จําเปนตองเปดเผยขอมูลในงบการเงินระหวางกาลหากการเปดเผยนั้นไมไดใหขอมูลที่มีนัยสําคัญ
เพิ่ มเติมจากขอมู ลที่ ไดเ คยนํ าเสนอแล วในงบการเงิน ประจํา ปล าสุด กิ จการตอ งเปดเผยเฉพาะ
รายการและเหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ประโยชน ม ากขึ้ น ต อ ผู ใ ช ง บการเงิ น ใน
การเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการนับตั้งแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานประจําปลาสุดจนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล

16.

กิจ การตอ งรายงานขอมูล ในงบการเงิน ระหวางกาลตามเกณฑยอดสะสมจากต นป บัญ ชีถึง
ป จ จุ บั น รวมทั้ ง เป ด เผยรายการหรื อ เหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต อ ความเข า ใจของผู ใ ช
งบการเงินระหวางกาลงวดปจจุบันอยางเปนสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เปน
อยา งนอยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว างกาล หากขอ มูลดังกลาวมีสาระสํ าคัญ และ
ไมไดเปดเผยไวที่อื่นในงบการเงินระหวางกาล
16.1 ขอเท็จจริงที่วากิจการไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาล
เช นเดียวกั บที่ ใช ในงบการเงินประจํ าป หรื อข อเท็ จจริ งที่ ว ากิ จการไดเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญ ชีหรื อวิ ธีการคํ านวณ โดยเปดเผยถึ งลั กษณะและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
16.2 การอธิ บายความเห็ น เกี่ย วกั บ การดํ า เนิน งานในงวดระหว า งกาลที่ มี ลั กษณะเป น
วัฏจักรหรือฤดูกาล
16.3 ลักษณะและจํานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ
กํา ไรสุทธิ หรือกระแสเงิน สด ซึ่งเปน รายการไมป กติ เนื่อ งจากลักษณะ ขนาด หรือ
การเกิดขึ้นของรายการนั้น
16.4 ลั ก ษณะและจํ า นวนเงิ น ของการเปลี่ ย นแปลงประมาณการของจํ า นวนเงิ น ที่ เ คย
รายงานไว ใ นงวดระหว า งกาลกอ นของรอบปบัญ ชี เ ดีย วกัน หรือ การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการของจํานวนเงินที่เ คยรายงานในงวดปบั ญชี ลา สุด หากการเปลี่ยนแปลง
นั้นมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินระหวางกาลงวดปจจุบัน
16.5 การซื้อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน
16.6 จํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมหรือตอหุน) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุนสามัญ
และหุนประเภทอื่น
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16.7 ข อ มู ล ตามส ว นงาน มี ดั ง ต อ ไปนี้ (การเป ด เผยข อ มู ล ตามส ว นงานต อ งรวมใน
งบการเงินระหว างกาลก็ตอ เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่ อง
สว นงานดําเนินงาน (เมื่อ มีการประกาศใช ) กํา หนดใหกิจการเปด เผยข อ มูล ตาม
สวนงานในงบการเงินประจําป
16.7.1 รายไดจากลูกคาภายนอก หากเรื่ องนี้ไ ดรวมไวในการวัดกําไรหรือขาดทุ น
ตามส ว นงานที่ ไ ด รั บ การสอบทาน โดยผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด า น
การปฏิ บั ติ ก ารหรื อ เจ า หน า ที่ อื่ น ที่ โ ดยปกติ นํ า เสนอข อ มู ล ดั ง กล า วต อ
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ
16.7.2 รายได ระหวางส วนงาน หากเรื่องนี้ ไดร วมอยูใ นการวัดกํ าไรหรือขาดทุน
ตามสว นงานที่ไ ดรั บการสอบทานโดยหั วหนา เจ าหนา ที่บ ริห ารผูมี อํา นาจ
ตัด สิ นใจ หรื อ ตามปกติ ไ ด นํ า เสนอข อ มูล ดั ง กล า วต อ หั ว หน า เจ า หน า ที่
บริหารผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
16.7.3 ตัววัดกําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน
16.7.4 สินทรัพยรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคั ญจากมู ลค าที่เปดเผย
ในงบการเงินงวดปบัญชีลาสุด
16.7.5 คํา อธิบ ายความแตกต างจากงบการเงิน ปล าสุ ดในการแบ งแยกสวนงาน
หรือ การวัดมูลคากําไรหรือขาดทุนตามสวนงาน
16.7.6 การกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามสวนงานและกําไรหรือ
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได (รายไดภาษีเงินได) และการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก อยางไรก็ตาม หากกิจการปนสวนรายก (เชน คาใชจายภาษีเงินได
และรายไดภาษีเงินได) ใหแกหนวยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจกระทบยอด
ระหวางผลรวมของกํ าไรหรือขาดทุ นตามสวนงานและกํ าไรหรือขาดทุ น
หลังหัก รายการดังกลาว รายการกระทบยอดที่มีสาระสํ าคัญตองระบุแยก
ออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16.8 เหตุก ารณภ ายหลังวันที่ในงบการเงิน ระหวางกาลที่มีส าระสําคัญ ซึ่งไมไ ดแ สดงใน
งบการเงินระหวางกาลของงวดที่นําเสนอ
16.9 ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงโครงสรางของกิจการในระหว า งงวดระหว า งกาล
ซึ่งรวมถึง การรวมธุ รกิจ การไดหรือ เสี ยอํ านาจควบคุมในบริษัทยอ ย และเงิน ลงทุ น
ระยะยาว การปรั บโครงสราง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ
ใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)
16.10 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหรือสินทรัพย ที่อาจเกิด ขึ้น นับ ตั้ง แต สิ้นรอบระยะเวลา
รายงานประจําปลาสุด
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17.

กิจการตองเปดเผยขอมูลที่ระบุไวในยอหนาที่ 16 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับ
ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการเปดเผยดังกลาว ตัวอยางของขอมูลที่ตองเปดเผย มีดังตอไปนี้
17.1 การปรับ ลดมูลคา และการกลับบัญ ชีป รับ ลดมูลคา ของสินค าคงเหลือใหเปน มูลคา สุทธิที่
คาดวาจะไดรับ
17.2 การรับ รูแ ละการกลับ บัญชี รายการขาดทุน จากการดอ ยค าของที่ ดิน อาคารและอุป กรณ
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.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ อื่ นไดกํา หนดการเป ดเผยข อ มูล ซึ่งตอ งมีใ นงบการเงิน
ในความหมายดังกลาวงบการเงิน หมายถึง งบการเงินแบบสมบูร ณ ซึ่งปกติจะรวมอยูในรายงาน
ประจํา ปแ ละบางครั้งจะรวมอยูในรายงานอื่ นๆ เวนแตเ รื่อ งที่กําหนดในยอ หนาที่ 16.9 กิจ การ
ไม จํ า เป น ต อ งเป ด เผยข อ มู ล ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น
หากกิจการเลือกแสดงงบการเงินระหวา งกาลแบบยอและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กํ าหนด
แทนการนําเสนองบการเงินแบบสมบูรณ

การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19.

หากงบการเงิน ระหวางกาลได จัด ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ กิจ การตอ งเปด เผย
ขอเท็จจริงดังกลาว งบการเงินระหวางกาลตองไมรายงานวาจัดทําตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหากไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งวดที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล
20.

รายงานระหว า งกาลต อ งรวมงบการเงิ น ระหว า งกาลแบบสมบู ร ณ ห รื อ แบบย อ สํ า หรั บ
งวดตางๆ ดังตอไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วั นสิ้นงวดระหว างกาลปจจุบัน และงบแสดงฐานะการเงิน
เปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา
20.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แ สดงยอดสะสมตั้ งแตต นป บัญ ชีปจ จุบั นจนถึ งวัน สิ้นงวดระหวา งกาลและงบกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ เพื่อการเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
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ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน รายงานระหวางกาลอาจจะนําเสนอแตละงวดเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบขั้นตอนเดียวหรือแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน)
โดยสว นที่ส องจะเริ่ม ตนดว ยกําไรหรือขาดทุ นรวมถึงแสดงสว นประกอบของรายได
อื่นๆ ที่แสดงอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบัน
จนถึงวันสิ้นงวดระหวางกาล พรอมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อเปรียบเที ยบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ ง แต ต น ป บั ญ ชี ป จ จุ บั น จนถึ ง วั น สิ้ น งวด
ระหว างกาล พร อ มทั้งงบกระแสเงิน สดเปรี ยบเทีย บ เพื่อ เปรี ยบเทีย บกั บชวงเวลา
เดียวกันของปกอน
21.

สําหรับกิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด ขอมูลทางการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดของงวดระหวางกาล และขอมูลเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกัน ของสิบสองเดือนกอน
จะเป นประโยชนต อผูใช งบการเงิน ดั งนั้น กิจ การที่ธุรกิ จมี การขึ้ นลงตามฤดูก าลอย างเห็นไดชั ด
ควรเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมจากขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 20

22.

ภาคผนวก ก แสดงตัว อย า งของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ตอ งนํ า เสนอสํ า หรั บ กิ จ การที่ นํ า เสนอ
งบการเงินทุกงวดครึ่งป และทุกไตรมาส

ความมีสาระสําคัญ
23.

ในการพิจารณาวาขอมูลแตละรายการนั้น ควรรับรู วัดมูลคา จัดประเภท และเปดเผยอยางไร
ในงบการเงินระหวางกาล กิจการตองประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดยสัมพันธกับ
ข อ มูล ที่ รวมอยู ใ นงบการเงิน ระหว า งกาล ในการประเมิ นความมี ส าระสํ าคั ญ กิ จการต อง
ตระหนั กว าในงบการเงิ นระหว างกาล กิ จการอาจต องใช การประมาณการในการวั ดมู ลค า
มากกวาที่ใชในการวัดมูลคาในงบการเงินประจําป

24.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข อผิ ดพลาด
ระบุวาขอมูลจะถือวามีสาระสําคัญหากการไมแสดงขอมูลหรือการแสดงขอมูลผิดพลาดมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน กํ าหนดใหกิ จการเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญ แยกตางหากจากรายการอื่ น
ตัวอยางเชน การดําเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีและขอ ผิดพลาด กํา หนดให เป ดเผยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ขอผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ทั้งสองฉบับไมไดระบุจํานวนเพื่อใชในการตัดสินความมีสาระสําคัญของขอมูล
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25.

แมวากิจการตองอาศัยดุลยพินิจ ในการประเมิน ความมีสาระสําคัญเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชขอมูลของงวดระหวางกาลเปนเกณฑในการพิจารณา
รับรูและเปดเผยข อมูล ที่แ สดงในงบการเงิน ระหว า งกาลนั้ น ดั งนั้ น กิจการจะรั บรูและเปดเผย
ขอมู ลของรายการ เชน รายการที่ ไม ปกติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการ และขอผิดพลาดที่สําคัญ ตามเกณฑของความมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับขอมูลที่แสดง
อยูในงวดระหวางกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดที่อาจเปนผลจากการไมเปดเผยขอมู ล กิจการ
ตองตระหนักอยูเสมอวางบการเงินระหวางกาลตองใหขอมู ลทุกอยางที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถ
เขาใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวดระหวางกาลนั้น

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินประจําป
26.

หากการประมาณการจํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด ร ายงานไว ใ นงบการเงิ น ระหว า งกาลของงวดก อ น
มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัย สํา คัญ ในงวดระหวางกาลงวดสุ ดท ายของรอบปบัญ ชี โดยที่
กิจการจะไมไดนําเสนองบการเงินระหวางกาลงวดสุดทายนี้แยกตางหาก กิจการตอ งเปดเผย
ขอ มูล เกี่ ยวกับ ลัก ษณะและจํา นวนของการเปลี่ย นแปลงประมาณการในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินของงบการเงินประจําปสําหรับรอบปบัญชีนั้น

27.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจํานวนเงิน
(ถาปฏิบัติได) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคั ญใน
งวดปจจุบัน หรือที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในงวดตอมา สวนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลที่คลายคลึงกันในงบการเงินระหวางกาลตามที่กําหนดไวใน
ยอ หนาที่ 16.4 ตัวอยา งของการเปลี่ย นแปลงประมาณการในงวดระหวางกาลงวดสุดทายที่ต อง
เปดเผย ไดแก การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ การปรับโครงสราง หรือผลขาดทุนจากการดอยคาที่ไดเคย
รายงานไวในงวดระหวางกาลงวดกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่
ระบุไวในยอหนาที่ 26 สอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด แตมีขอบเขตที่แคบกวา คือ
เกี่ยวของเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิ จการไมต องรวมข อมูล ทางการเงิน
เพิ่มเติมที่เปดเผยในงบการเงินระหวางกาลไวในงบการเงินประจําป

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
การใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจําป
28.

กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป
เวนแตนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ใ นงบการเงินประจําป ลา สุดนั้นจะใชใ น
งบการเงินประจําปถัดไป อย างไรก็ ตาม ความถี่ในการรายงานของกิ จการ (ไมว ากิจการจะ
นํา เสนองบการเงิน เปน รายป ทุ กงวดครึ่งป หรือ ทุกไตรมาส) ตอ งไมมีผ ลกระทบต อการ
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วัดผลการดําเนินงานประจํ าป เพื่อ ใหบรรลุ วัตถุประสงคดังกล าว การวั ดมูลค า เพื่อ จัดทํ า
งบการเงินระหวางกาลตองจัดทําตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน
29.

ข อ กํ า หนดที่ ว า กิ จ การต อ งใช น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น สํ า หรั บ งบการเงิ น ระหว า งกาลและ
งบการเงินประจําปอาจทําใหดูเหมือนวาการวัดมูลคาในงวดระหวางกาลเปนอิสระจากรอบระยะเวลา
รายงานอื่นๆ แตขอกําหนดในยอ หนาที่ 28 ที่ วาความถี่ ในการนําเสนองบการเงิน ระหว างกาล
ตองไมมีผลตอการวัดมูลคาของผลการดําเนินงานประจําปชี้ใหเห็นวางวดระหวางกาลเปนสวนหนึ่ง
ของงวดปบัญชี เกณฑก ารวัดมูล คาตามเกณฑ ยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงป จจุบันทํา ใหกิ จการ
ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ไดรายงานไวในงวดระหวางกาลกอนๆ ใน
รอบป บัญชีป จจุบัน อยา งไรก็ตาม หลัก เกณฑ ในการรับ รูรายการสินทรั พย หนี้สิน รายไดและ
คาใชจายสําหรับงวดระหวางกาลยังคงตองเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป

30.

ตัวอยางการรับรูรายการและการวัดมูลคาของงบการเงินระหวางกาล มีดังตอไปนี้
30.1 หลั ก เกณฑ ใ นการรั บ รู แ ละวั ด มู ล ค า ผลขาดทุ น จากการปรั บ ลดมู ล ค า สิ น ค า คงเหลื อ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร า ง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ในงวดระหวางกาลเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่กิจการใชในจัดทํางบการเงินประจําปไมวา
กิจการจะจั ดทํางบการเงิน ระหวางกาลหรือไม อยางไรก็ตาม หากกิจการรับรูและวัดมูลคา
รายการดังกลาวในงวดระหวางกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหวา ง
กาลตอ มาในรอบป บั ญ ชีเ ดียวกั น กิ จ การตอ งทํา การเปลี่ยนแปลงประมาณการนั้ น ใน
งวดระหวางกาลที่มี การเปลี่ยนแปลงไมว าจะเปนการบันทึกเพิ่มหรือกลับบัญชีรายการขาดทุน
ที่ไดบันทึกไปแลว
30.2 รายจายที่ไ มถือเปน สินทรัพย ตามคํานิ ยาม ณ วัน สิ้นงวดระหวา งกาล ตอ งไมบัน ทึกเป น
รายการรอการตัดบั ญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด วยเหตุ ผลที่วา กิจ การตอ งรอขอ มูล
เพิ่ มเติมในอนาคตก อนที่จะกําหนดได ว ารายจายดังกล าวจะเป นสิ นทรั พย ตามคํ านิ ยาม
หรือไม หรือดวยเหตุผลที่วาจํานวนกําไรสุทธิของงวดระหวางกาลแตละงวดในรอบปบัญ ชี
เดียวกันจะไดไมแตกตางกันเกินไป
30.3 กิจการตองรับรูคาใชจายเกี่ยวกับภาษีเงินไดในงวดระหวางกาลแตละงวดดวยประมาณการ
ที่ดีที่สุดโดยอัตราที่ใชในการคํา นวณต องเป นอั ตราภาษี เงินไดถั วเฉลี่ยถวงน้ํา หนักทั้งปที่
คาดวาจะเกิดขึ้นของรอบปบัญชีนั้น กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินได คางจายในงวด
ระหวา งกาลต อ มาของรอบป บั ญ ชีเ ดี ยวกั น หากการประมาณการของอั ต ราภาษี เ งิน ได
ประจําปเปลี่ยนแปลงไป

31.

แมบทการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (“แมบทการบัญชี”) ระบุวาการรับรูรายการ
คือ กระบวนการรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลและงบกําไรขาดทุนหากรายการนั้น เปนไป
ตามคํานิยามขององคประกอบและเขาเกณฑการรับรูรายการ คํานิยามของสินทรัพย หนี้สิน รายได
และค าใช จาย ซึ่ งเปนหลั กการพื้ นฐานของการรับรูร ายการในงบการเงิน ไมว าจะเปน งบการเงิน
ประจําปหรืองบการเงินระหวางกาล
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32.

กิจการตอ งทดสอบถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่จ ะไดรั บจากสิน ทรัพย ณ วันสิ้นงวด
ระหว างกาลและวันสิ้นงวดปบัญ ชี รายจ า ยซึ่ งโดยลั ก ษณะแลว ไมเ ขาเงื่อ นไขเปนสินทรัพยต าม
คํา นิยาม ณ วั นสิ้น งวดปบั ญชีตองไมบั นทึก เปนสิน ทรัพย ณ วั นสิ้น งวดระหว างกาล ในทํา นอง
เดียวกันหนี้สิน ณ วัน สิ้นงวดการรายงานระหวางกาลตองเปนภาระผูกพันที่ กิจการมีอยู ณ วันนั้น
ซึ่งเปนหลักการที่ถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับรูหนี้สิน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําป

33.

ลัก ษณะสํา คัญของการเกิด รายการรายไดและคาใชจา ยคื อการมีก ระแสเขาและกระแสออกของ
สินทรัพยและหนี้สินที่ไดเกิดขึ้นแลว ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรูรายการเปนรายไดและคา ใชจาย
ก็ตอเมื่อกระแสเขาหรือกระแสออกดังกลาวเกิดขึ้นแล ว ในทางกลับกันกิจการตองไมรั บรูรายการ
เป นรายไดแ ละคาใชจา ยหากกระแสเขา หรือ กระแสออกนั้ นยังไมเกิดขึ้น แมบ ทการบัญชี ระบุ วา
กิจการควรรับ รูค าใชจ ายในงบกํา ไรขาดทุนเมื่อประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่อ งจาก
มีการลดลงของสินทรัพ ยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจ การสามารถวัดคาของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม แมบทการบัญชีไมอนุญาตใหกิจการรับรู
รายการเปนสินทรัพยหรือหนี้สินหากรายการนั้นไมเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามคํานิยาม

34.

ในการวัดมูลคารายการตางๆ เชน สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด ที่รายงานใน
งบการเงิน กิจการที่นําเสนอเฉพาะงบการเงินประจําปสามารถใชขอมูลทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยูตลอด
งวดปบัญชี การวัดมูลคาดังกลาวเปนการที่กิจการนําเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบันมาใช
นั่นเอง

35.

กิจการที่นําเสนองบการเงินรายครึ่งปสามารถใชขอมูลที่มีอยูจนถึงกลางปหรือหลังจากนั้นเล็กนอย
เพื่อการวัดมูลคาของงบการเงินสําหรับงวดครึ่งปแ รก และใชขอมูลที่มีอยูจนถึงวัน สิ้นงวดปบัญชี
หรือหลังจากนั้นเล็กนอยเพื่อการวัดมูลคาของงบการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน การวัดมูลคาสําหรับ
สิบสองเดือนตองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่อาจเปนไปไดของจํานวนเงินที่เคยประมาณ
ไวสําหรับงวดหกเดือนแรก โดยไมตองปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดดังกลาว อยางไรก็ตาม
ยอ หน าที่ 16.4 และยอ หนา ที่ 26 กํ าหนดให มีก ารเปด เผยเกี่ย วกั บลั กษณะและจํ านวนของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ

36.

กิจ การที่นํา เสนองบการเงิน บอ ยครั้งกว ารายครึ่ งป ตอ งวั ดมูลค าของรายไดแ ละคา ใช จา ยสํ าหรับ
งวดระหว างกาลแตละงวดโดยใชเ กณฑ ยอดสะสมจากต นปบั ญชีถึ งป จจุบัน โดยใชขอมู ลที่ มีอ ยู
ขณะที่จัดทํางบการเงิน แต ละงวดนั้ น จํา นวนของรายได และค าใชจา ยที่แสดงในงวดระหวางกาล
ปจจุบั นต องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํา นวนที่แสดงไวในงวดระหวา งกาลงวดก อน
ของป บั ญ ชี เดี ย วกั น โดยไม ต อ งปรั บ ย อ นหลั ง งบการเงิ น ระหว า งกาลงวดก อ น อยา งไรก็ ต าม
ยอหนาที่ 16.4 และยอหนาที่ 26 กําหนดใหมีการเปดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
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รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดที่ไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดที่ไดรับเปนครั้งคราว
37.

รายไดที่ไดรั บตามฤดูก าล รายไดที่รับเปน วัฏจัก ร หรือรายไดที่ไดรั บเปนครั้งคราวตอ งไม
คาดการณห รือ รอการรั บรู ณ วั นสิ้ นงวดระหว า งกาล หากการคาดการณ ห รือ การรอรับ รู
ดังกลาวไมเหมาะสม ณ วันสิ้นงวดปบัญชีนั้นของกิจการ

38.

ตัวอยางของรายไดที่ยังไมเกิด ซึ่งกิจการไมสามารถบันทึกเปนรายไดไวลวงหนา ไดแก รายไดจาก
เงินปน ผล รายไดคาสิทธิ และเงินอุด หนุนจากรัฐ บาล นอกจากนี้บางกิ จการอาจได รับ รายไดใ น
งวดระหวางกาลบางงวดสูงกวางวดอื่น ๆ ในรอบปบัญชีเดียวกันเปนประจํา เชน รายได จากการ
ขายสินคาตามฤดูกาล กิจการตองรับรูรายการดังกลาวเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อเกิดขึ้น

ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางรอบปบัญชี
39.

ตนทุนที่เกิดขึ้ นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางปบัญชีของกิจการ ต องคาดการณหรือรอการรับรู
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํารายงานในงวดระหวางกาลก็ตอเมื่อเปนการเหมาะสมที่กิจการจะ
คาดการณหรือรอการรับรูตนทุนดังกลาว ณ วันสิ้นงวดปบัญชี

การนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาปฏิบัติ
40.

ภาคผนวก ข แสดงตั ว อย า งการนํ า หลั ก การเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ร ายการและการวั ด มู ล ค า ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 28 ถึง 39 มาปฏิบัติ

การใชการประมาณการ
41.

กิจ การตอ งใชวิธีวัด มูล คาที่ทําใหมั่น ใจวา ขอมูล ที่แสดงในงบการเงิน ระหวางกาลสามารถ
เชื่อถือได รวมทั้งเปดเผยขอมูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคัญอยางเหมาะสม เพื่อใหผูใช
งบการเงิน เข าใจฐานะการเงิ นหรือ ผลการดํา เนิน งานของกิจ การ กิจ การอาจต องอาศั ยการ
ประมาณการที่ ส มเหตุส มผลเพื่อ วั ดมูล ค า รายการบางรายการในงบการเงินประจํา ปและ
งบการเงิ น ระหว า งกาล ซึ่ ง ตามปกติ กิ จ การจํ า เป น ต อ งใช ก ารประมาณการในการจั ด ทํ า
งบการเงินระหวางกาลมากกวาที่ตองใชในการจัดทํางบการเงินประจําป

42.

ภาคผนวก ค แสดงตัวอยา งของการใชก ารประมาณการในการวั ดมูลค า รายการในงบการเงิน
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 ปรั บปรุงงบการเงินระหวา งกาลของงวดก อนในรอบป บัญ ชี ปจ จุบัน และงบการเงิน
ระหวางกาลของรอบปบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหมโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ หากไมสามารถ
ระบุถึ งผลกระทบสะสม ณ วันต นป บัญ ชีจ ากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีที่มี
ผลกระทบตอปบัญชีกอน ๆ ไดในทางปฏิบัติ
44.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บ นี้ มีวัตถุป ระสงคเ พื่ อ ใหแ น ใจว า กิ จ การใชน โยบายการบั ญ ชีเ ดียวกั น
สําหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญ ชีต องสะทอนใหเห็นดวยวิธีปรั บยอนหลังโดยกิจ การต องปรั บข อมูลทางการเงิน
ของงวดก อ นที่ย อ นหลัง ไปไกลที่สุ ดที่ สามารถทํ า ได ในทางปฏิ บั ติ อยา งไรก็ ต าม หากกิ จ การ
ไม สามารถกําหนดจํานวนสะสมที่ต องใชป รับยอ นหลั งงบการเงิน ของงวดกอนได ในทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหกิจการสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปนับจากวันแรก
สุด ที่ส ามารถทํา ได ในทางปฏิบัติ ส วนผลกระทบตามยอหนาที่ 43 กําหนดใหกิ จการที่เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีในปบัญชีปจจุบัน ใชวิธีปรับยอนหลัง หรือหากไมสามารถปฏิบัติไดใหใชวิธีเปลี่ยน
ทันทีเปนตนไป แตตองถือปฏิบัติตั้งแตตนปบัญชี

45.

มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ ไมอ นุญาตให กิจการใช นโยบายการบัญชี ที่แ ตกตา งกั นในรอบป บัญชี
เดี ยวกัน เนื่อ งจากจะทํา ใหก ารปนสว นรายการระหว างงวดทํา ไดย าก นอกจากนี้ยัง จะทํา ให ผ ล
การดํา เนิน งานไมม ีค วามชัด เจน และทํา ให เ กิด ความยากตอ การวิเ คราะห แ ละความเขา ใจ
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
ปฏิบัติสําหรับการปรับ ปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 แตหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบ
การเงินกอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
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48.

การปรับ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุ รกิ จ
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) ทํ า ให ต อ งปรั บ ปรุ ง ย อ หน า ที่ 16.9 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
กิจการต องถือ ปฏิบัติ สําหรับการปรั บปรุงดังกลาวสําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มหรือ หลังจาก
วัน ที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิ จการปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวขางตนก็จะใชในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่ง ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ไดจัดทํา
ขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

ก การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน
ข ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ
ค ตัวอยางการใชการประมาณการ

ก. การแสดงงวดบัญชีที่ตองเสนอรายงาน
ภาคผนวกนี้จั ดทําขึ้น เพื่ อ แสดงตัวอยางการถื อ ปฏิบั ติตามขอกํ า หนดที่ระบุ ไวในยอหน าที่ 20 เพื่ อ ให
สามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น

กิจการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกครึ่งป
ก1.

กิ จ การที่ มี ง วดป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม (ซึ่ ง เป น ไปตามป ป ฏิทิ น ) ให กิ จ การนํ า เสนอ
งบการเงินระหวางกาลไมวาจะเปน งบการเงิน แบบสมบู รณ หรื อแบบยอ สําหรับ งวดครึ่งปสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 25X1

31 ธันวาคม 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

กิจการที่นําเสนองบการเงินระหวางกาลทุกไตรมาส
ก2.

กิจการที่มีง วดปบั ญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธั นวาคม (ซึ่ง เปนไปตามปป ฏิทิ น ) ใหกิจการนํ าเสนองบ
การเงินระหวางกาลไมวาจะเปน งบการเงินแบบสมบู รณ หรื อแบบยอ สําหรับ ไตรมาสสิ้นสุดวัน ที่
30 มิถุนายน 25X1 ดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 25X1

31 ธันวาคม 25X0

30 มิถุนายน 25X1
30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0
30 มิถุนายน 25X0
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งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

30 มิถุนายน 25X1

30 มิถุนายน 25X0

ข. ตัวอยางการนําหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคามาถือปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ แสดงตัว อย า งการนํ า หลั ก การรั บ รู ร ายการและการวั ดมู ล ค า มาถื อ ปฏิบั ติ ต าม
ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 28 ถึง 39 เพื่อใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและคาประกันภัยที่กิจการผูจางออกให
ข1.

หากกิจการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแทนลูกจางหรือจายเงินสมทบเขากองทุนประกันภัย
ที่รั ฐบาลสนับสนุน ซึ่ งจํ านวนที่ต องจ ายมี การคํ านวณเปนรายป ค าใชจ ายส วนที่เ กี่ย วของกันให
กิจการผูจางรับรูในงวดระหวางกาล โดยใชประมาณการอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรืออัตรา
การจ ายถัว เฉลี่ ยของป แมวา จํานวนที่จา ยสว นใหญจะเกิดขึ้นในชวงตนงวดปบัญ ชี ตั วอยางที่พบ
โดยทั่วไปคือ ภาษีเงินไดบุค คลธรรมดาหรื อคาประกัน ภัยที่ กิจ การผู จางออกใหซึ่งอาจกํ าหนดวา
ออกใหจนถึงระดับสูงสุดระดับหนึ่งที่กําหนดไวของเงินไดของพนักงานแตละคน สํา หรับพนักงาน
ที่มี รายไดสูง เงิน ไดอาจถึงระดับเงิน ไดสูงสุ ดที่กํ าหนดนั้ นกอนวั นสิ้น งวดปบัญชีที่กิ จการผูจา ง
ไมตองออกเงินใหอีกตอไปจนถึงวันสิ้นป

การยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญที่ทําเปนระยะๆ ตามแผนที่วางไว
ข2.

ตนทุนของการยกเครื่องหรือการบํารุงรักษาครั้งใหญที่ทําเปนระยะๆ ตามแผนที่วางไวหรือรายจาย
ที่มี ลัก ษณะเปน ฤดูก าลที่ คาดวาจะเกิ ดขึ้น ในช วงหลัง ของป กิ จการตอ งไมค าดการณเพื่ อบัน ทึก
บัญชีในงบการเงินระหวางกาล นอกจากวากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน
แลว กิจการที่มี ความตั้งใจหรือมีความจํา เป นที่จะกอ ใหเกิ ดรายจา ยในอนาคตไมอาจถื อไดว า
กิจการมีภาระผูกพัน

ประมาณการหนี้สิน
ข3.

กิ จ การต อ งรั บ รู ป ระมาณการหนี้ สิ น หากกิ จ การไม มี ท างเลื อ กอื่ น เว น แต กิ จ การจะต อ งโอน
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจอันเป นผลของเหตุการณที่เกิดจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมาน กิจการตองบันทึกปรับ ปรุงจํานวนภาระหนี้สินใหสูงขึ้นหรือต่ําลงพรอมทั้งรับรูรายการผล
ขาดทุนหรือรายการผลกําไรในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนของประมาณการหนี้สินที่ดีที่สุดของ
กิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป

ข4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชเกณฑในการรับรู และวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน
ณ วันสิ้นงวดระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช ณ วันสิ้นงวดปบัญชี การมีอยูหรือไมมีอยูของภาผูกพัน
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ที่กิ จ การต อ งโอนประโยชน เ ชิงเศรษฐกิ จ ออกไปนั้ น มิได ขึ้น อยูกั บ ป จ จั ยของชว งเวลาของการ
รายงาน แตเปนเรื่องขอเท็จจริง

โบนัสปลายป
ข5.

ลักษณะของการจายโบนัสปลายปมีความแตกตางกันไปในแตละกิจการ กิจการบางกิจการจาย
โบนัสใหพนักงานเฉพาะที่ปฏิบัติงานตลอดชวงเวลาที่กําหนด กิจการบางกิจการจายโบนัสตามผล
การดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาสหรือรายป การจายโบนัสอาจขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร
หรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่เคยถือปฏิบัติมาในปกอน

ข6.

โบนัสจะรับรูในงวดระหวางกาลไดก็ตอเมื่อ
ข6.1 การใหโ บนัส นั้นเปนไปตามภาระผูก พันตามกฎหมาย หรือเปนไปตามที่ ถือปฏิบั ติมาใน
อดีตอันถือไดวาภาระผูกพันไดเกิดขึ้นจากการอนุมาน ซึ่งกิจการไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก
จะตองจายเงินโบนัสนั้น
ข6.2 สามารถระบุป ระมาณการโบนัส นั้นได อยา งน าเชื่อ ถือ (ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาที่อาจเกิดขึ้น
ข7.

จํา นวนเงินที่ตองจา ยตามสัญญาเชา ที่อาจเกิ ดขึ้ นเปน ตัวอยางของภาระผู กพั นตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมาน ที่ผูเ ชา ควรรับรูเ ปน หนี้สิน หากสัญญาเช ามีเงื่อนไขวา การชํ าระค าเชาในอนาคต
ขึ้นอยูกับวาผูเชาสามารถทํารายไดจากการขายประจําปถึงระดับที่กําหนดไวในสัญญา ภาระผูกพัน
จะถือวาไดเกิดขึ้น ในงวดระหวางกาลของงวดป บัญชีกอนที่ผูเ ชาจะมีรายไดจากการขายถึงระดับที่
กําหนดไวในสัญญา หากผูเชาคาดหมายไดอยางแนนอนวาผูเชาจะสามารถมีรายไดจากการขายได
ตามที่กําหนดไว และผูเชาไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจากการชําระเงินคาเชาในอนาคต

สินทรัพยไมมีตัวตน
ข8.

กิ จ การต อ งใช คํ า นิ ย ามและเกณฑ ใ นการรั บ รู สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนสํ า หรั บ งวดระหว า งกาล
เชนเดียวกับที่ใ ชสํา หรับงวดสิ้น ปบัญชี กิจการตองรับรู รายจ า ยที่ เกิดขึ้นกอนแตไมเ ป นไปตาม
เงื่ อ นไขทุ ก ข อ ของการรั บ รู เ ป น สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตนเป น ค า ใช จ า ย ส ว นรายจ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
เข าเงื่อ นไขทุ กขอของการรับรูสิน ทรั พยไ มมี ตัวตนกิจการตอ งรับรูเปนต นทุน ของสิ นทรัพย ไมมี
ตัวตน การเลื่อ นรั บรูก ารเปนค าใชจ ายโดยการตั้ งเปนสินทรั พยในงบแสดงฐานะการเงินระหวาง
กาลเพียงแตคาดการณวาจะเขาเงื่อ นไขทุก ขอของการรับรูเปนสิน ทรัพยไ มมี ตัวตนในภายหลัง
งวดปบัญชีนั้นเปนการไมถูกตอง
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เงินบํานาญ
ข9.

คา ใช จ า ยเงิน บํ า นาญ สํา หรั บ งวดระหว า งกาลคํ า นวณตามเกณฑ ย อดสะสมจากต น ป บั ญ ชีถึ ง
ปจ จุ บัน โดยใชอั ตราตนทุน เงิน บํ านาญที่กํ า หนด ณ วั น สิ้นงวดป บั ญ ชีก อ นโดยวิ ธีคณิ ตศาสตร
ประกั นภั ย และปรั บปรุ งสําหรับความผันผวนทางการตลาดที่มีนัยสําคั ญนั บตั้งแตเวลานั้ น และ
ปรับสําหรับการทยอยจายชําระที่สําคัญ การจายชําระหมด หรือการจายครั้งเดียวที่สําคัญ

คาใชจายพนักงานเกี่ยวกับการพักรอน วันหยุด การหยุดงานอื่นโดยไดรับคาตอบแทน
ข10. การที่พนักงานหยุดงานโดยไดรับคาตอบแทนชนิดสะสม คือ วันหยุดงานที่ไมไดใชในงวดปจจุบัน
นั้ น และสามารถยกยอดไปใช ไ ด ใ นงวดอนาคต กิ จ การต อ งวั ด ค า รายจ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
ภาระผูกพันของเวลาหยุดงานที่ไดรับคาตอบแทนชนิดสะสมตามจํานวนที่กิจการคาดวาจะตองจาย
สําหรับวั นหยุด งานที่ยังไม ไดใชแต สามารถสะสมไปใชได ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อ มีก ารประกาศใช)
หลั กเกณฑ ดังกลา วจะตองนํา มาถือปฏิบัติทั้ง ในงบการเงินระหว างกาลและงบการเงินประจํา ป
ในทางกลับกันกิจการตองไมรับรูคาใชจายหรือหนี้สินสําหรับวันหยุดงานที่ไดรับคาตอบแทนแตไม
ถือวาสะสมได ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลเชนเดียวกับที่กิจการจะตองปฏิบัติ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานประจําป

รายจายที่เกิดอยางไมสม่ําเสมอแตมีแผนที่จะจาย
ข11. งบประมาณของกิจการอาจรวมรายจายบางประเภทที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวาง
งวดปบัญชี เช น เงินบริจ าค คาใชจ ายในการฝกอบรมพนั กงาน คา ใชจา ยเหลานี้โ ดยทั่ วไปขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของผูบริหาร แมวาจะมีการวางแผนเกี่ยวกับคาใชจ ายเหลานี้และมีแ นวโนมวาจะ
เกิ ด ค า ใช จ า ยเหล า นี้ ทุ ก ป กิ จ การไม ส ามารถรั บ รู ร ายจ า ยที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น เป น ภาระผู ก พั น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวางกาลไดหากภาระผูกพันไมถือเปนหนี้สินตามคํานิยาม

การวัดมูลคาภาษีเงินไดระหวางกาล
ข12. ภาษีเงินไดร ะหวางกาลใหตั้งคางจา ยไวโดยใชอัตราภาษี เดียวกับที่ใชกับ ผลกําไรรวมทั้งปที่คาดวา
จะได กลาวคือ ภาษีเงินไดระหวางกาลคํานวณโดยใชกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดของงวดระหวางกาล
คูณดวยอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว
ข13. ขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 28 ไดระบุถึงการใหใชหลักเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาเดียวกัน
สํ า หรั บ งบการเงิ น ระหว า งกาลและงบการเงิ น ประจํ า ป ด ว ยเหตุ ที่ ภ าษี เ งิ น ได จ ะคํ า นวณโดย
ใชเกณฑสําหรับ ป ดังนั้น ภาษีเงิน ไดระหวา งกาลจึงตอ งคํ า นวณจากกํา ไรสุท ธิกอ นภาษีเงินได
ของงวดระหวางกาลคูณดวยอัตราภาษีที่คาดวาจะนํามาใชกับ กําไรรวมสําหรับปซึ่งเปนอัต ราภาษี
เงินไดเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว การประมาณอัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปนี้จึงตองสะทอน
ถึงโครงสรา งอั ตราภาษี แบบก าวหน าที่ คาดว าจะนํ ามาใช กับ กํา ไรรวมทั้ งป รวมถึง กฎหมายภาษี
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อากรที่มีผลบังคับหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดที่มีผลอยางเปน สาระสําคัญ
ในงวดปบั ญชีนั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ใหแนวทางปฏิบัติเมื่อมี การ
เปลี่ยนแปลงอยา งเปน สาระสํา คัญ ในกฎหมายเกี่ยวกั บอั ตราภาษีเงินได การประมาณอั ตราภาษี
เงิน ไดเฉลี่ ยทั้ งป จึงต องมีก ารประมาณการขึ้นใหมโ ดยใชหลัก คํานวณจากยอดกํ าไรสะสมทั้ง ป
ทั้งนี้เ พื่อ ให เป นไปตามหลั กเกณฑ ตามย อหนา ที่ 28 ของมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ นอกจากนี้
ยอหนาที่ 16.4 ของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ กํา หนดใหกิจการตอ งเปด เผยการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่มีนัยสําคัญดวย
ข14. ในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงถัวเฉลี่ยทั้งปตองพิจารณาแยกเปนแตละอัตรา
สํา หรั บ แตละหน วยภาษีโ ดยคูณ กํ า ไรสุทธิก อ นภาษี ของงวดระหว า งกาลของแต ละหน ว ยภาษี
ในทํา นองเดีย วกั น หากอัตราภาษีเ งินไดที่ ใชกับประเภทของเงิน ได มีอั ตราที่ต างกัน (เช น กํ าไร
สวนทุน (Capital Gains) หรือกํ าไรจากอุต สาหกรรมเฉพาะอยาง) ในขอบเขตที่พึงปฏิ บัติได
อัตราภาษีเงินไดที่ตา งกันตองแยกใชกับกําไรสุทธิกอนภาษีของงวดระหวา งกาลสําหรับรายไดแต
ละประเภท ขณะที่อั ตราภาษีดังกลา วตอ งการประมาณการที่ถู ก ตอ งที่สุด แตอ าจไมบ รรลุผ ล
ในทุกกรณี ดังนั้น การใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินไดหรือตางประเภทเงินได
อาจนํ า มาใช ไ ด ห ากเป น การประมาณการที่ มี เ หตุ ผ ลมากกว า การใช อั ต ราภาษี เ งิ น ได แ บบ
เฉพาะเจาะจง
ข15. ตัวอยางตอไปนี้แสดงการคํานวณภาษีเงินไดตามที่กลาวขางตน สมมติวากิจการแหงหนึ่งจัดทํางบ
การเงินรายไตรมาสโดยคาดว าจะมีกํา ไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 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 บาทนี้เ ปนจํา นวนภาษี ที่คาดวาจะต องจา ยซึ่งคํา นวณจากกํา ไรสุทธิ กอ น
ภาษีเงินไดสําหรับปจํานวน 40,000 บาท
ข16. ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวากิจการแหงหนึ่งซึ่งเสนองบการเงินรายไตรมาสมีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได
ในไตรมาสแรกเปนจํานวน 15,000 บาท แตกิจการคาดวาจะเกิดผลขาดทุนสุทธิไตรมาสละ 5,000
บาท ในสามไตรมาสตอมา (ดังนั้น กําไรสุทธิกอนภาษีสําหรับปเทากับศูนย) กิจการคาดวาอัตราภาษี
เงินไดเฉลี่ยทั้งปจะอยูที่รอยละ 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. ในกรณีที่งวดปบั ญชีแ ตกตางจากงวดปภาษี ภาษีเงินไดสําหรับงวดระหวางกาลของงวดปบั ญชีใ ห
ใช อัตราภาษี เงิน ไดที่แ ทจ ริงถั วเฉลี่ ยทั้ งป ที่ป ระมาณการไวแยกสํา หรับแต ละงวดปภ าษีคูณดวย
สัดสวนจํานวนกําไรสุทธิกอนภาษีเงิน ไดของแตละปภาษีนั้น
ข18. ตัวอยางเชน กิจการแหงหนึ่งมีงวดปบั ญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน จัดทํางบการเงินรายไตรมาส
และมีงวดปภาษีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม (งวดปบัญชีเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวั นที่ 30
มิถุน ายน) โดยกิจการมีกํา ไรสุทธิกอนภาษีไตรมาสละ 10,000 บาท อัตราภาษี เงินไดเฉลี่ยทั้งป
โดยประมาณอยูที่รอยละ 30 ในปที่ 1 และรอยละ 40 ในปที่ 2
ไตรมาส
สิ้นสุดวันที่
30 ก.ย.
ภาษีเงินได (บาท)

3,000

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค.

30 มิ.ย.

3,000

31 มี.ค.
4,000

30 มิ.ย.
4,000

14,000

รายการหักภาษี (เครดิตภาษี)
ข19. หน วยงานจัดเก็ บภาษีบางแหง ยอมใหผูจา ยภาษีหัก ภาษีจ ายไดดว ยยอดเงินของรายจ ายเพื่ อ
การลงทุ น การส ง ออก รายจ า ยเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ ฐานภาษี อื่ น ๆ โดยทั่ ว ไป
การใชป ระโยชน ทางภาษีดังกลาว จะสงผลต อการคํา นวณอั ตราประมาณการอัตราภาษีเ งิน ได
ที่แ ทจ ริงถั วเฉลี่ ยทั้ งป เพราะว ากฎหมายภาษี อากรและขอบั งคั บสว นใหญมัก จะยอมใหหั กภาษี
(เครดิตภาษี) สําหรั บการคํา นวณภาษีสํา หรับ ป ในทางตรงกัน ขามประโยชน ทางภาษีสํา หรั บ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะรับรูในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดในงวดระหวางกาลนั้นได
ในทํานองเดียวกั นอั ตราภาษี อัตราพิเ ศษที่นํา ไปใชคํา นวณสําหรั บเงิน ไดบางประเภทไมสามารถ
นํามารวมคํานวณเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริงประจําปเพียงอัตราเดียว ยิ่งไปกวานั้นในบางหนวยงาน
จัด เก็ บภาษี ประโยชนทางภาษี หรือ รายการหั กภาษี รวมถึงกรณีที่เกี่ยวกั บรายจา ยเพื่อการลงทุน
และระดับของการสงออกในการรายงานยอดคืนภาษีเงินได จะคลายคลึงกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มากกวา และจะรับรูในการคํานวณในงวดระหวางกาลไดเมื่อเกิดรายการดังกลาวขึ้น

ผลขาดทุนทางภาษีและรายการหักภาษียกมาและยกไป
ข20. ผลประโยชน ท างภาษี ของรายการขาดทุน ทางภาษี ยกมาจะถู ก สะท อ นอยู ใ นงวดระหว า งกาล
ที่ผลขาดทุน ทางภาษีซึ่งเกี่ ยวขอ งกั น เกิ ดขึ้น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษีเ งิน ได
กํา หนดไววา ผลประโยชนที่ เกี่ยวกับผลขาดทุน ทางภาษี ซึ่ งสามารถยกมาชดเชยกับภาษีเงิ นได
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ในงวดปจจุบัน ของงวดที่แ ลว ตองรับ รูเปนรายการทรัพยสิ น และตองรับ รูรายการเชน เดียวกั น
ในการลดยอดคาใชจายภาษีหรือเพิ่มยอดรายไดภาษีที่เกี่ยวโยงกัน
ข21. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดไววา กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ก็ตอเมื่อ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนวา กําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการจะเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยั งไมไ ดใชแ ละเครดิตภาษีที่ ยัง ไม ไดใช มาใช ประโยชนไ ด มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 12
เรื่อ ง ภาษีเงิน ได ยัง ไดกํ าหนดกฎเกณฑสําหรับการประเมิน ความเปนไปไดของกํ า ไรทางภาษี
เพื่ อ ว า จะได นํ า เอารายการขาดทุ น ทางภาษี แ ละเครดิ ต ภาษี ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช ม าใช ป ระโยชน ไ ด
กฎเกณฑ ดังกลาวนั้ น ตอ งนํา มาถือ ปฏิบั ติ ณ วั นสิ้น งวดระหว า งกาลแตละงวดและถา ตรงตาม
กฎเกณฑ ดังกลา วผลขาดทุน ทางภาษีย กไปจะถูกนํ าไปใชในการคํา นวณประมาณการอัตราภาษี
เงินไดเฉลี่ยทั้งป
ข22. ตั ว อย า งต อ ไปนี้ สมมติ ว า กิ จ การแห ง หนึ่ ง ซึ่ ง เสนองบการเงิ น รายไตรมาสมี ข าดทุ น จากการ
ดําเนินงานยกไปจํานวน 10,000 บาท เพื่อวัตถุป ระสงคในการคํานวณภาษีเงินได ณ วัน เริ่มตน
ของปบัญชีปจจุบันที่รายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชียังไมมีการรับรูรายการ กิจการทํากําไร
ได 10,000 บาท ในไตรมาสแรกของป ป จ จุ บั น และคาดว า จะทํ า กํ า ไรไดอี ก ไตรมาสละ
10,000 บาท สํา หรับสามไตรมาสที่เหลือ โดยไมร วมผลขาดทุนยกไป 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
ไดคอนข างแน วา ส วนลดและการเปลี่ ยนแปลงดั งกล าวไดเกิ ดขึ้ นแล วหรื อจะมีผลกระทบ ดังนั้ น
สว นลดตามสัญญาและสว นลดราคาจะต องนํ ามาคาดการณ ดวย อยางไรก็ ตาม หากส วนลดและ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ กิ จ การจะไม ค าดการณ ร ายการดั ง กล า ว
ในงวดระหวา งกาล เนื่องจากผลของสิ นทรัพ ยและหนี้สินไมเขาเงื่อ นไขที่กําหนดไวในแมบ ทการ
บั ญ ชีที่วา สิน ทรั พ ยต อ ง หมายถึ ง ทรั พ ยากรที่อ ยูในความควบคุมของกิ จ การ อั น เป น ผลของ
เหตุการณในอดีต และหนี้สินตอง หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งการชําระภาระ
ผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจออกไป
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คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ข24. คา เสื่อ มราคาและคาตั ดจําหน ายสํ าหรับงวดระหว างกาลใหคํ านวณจากสิ นทรัพย ที่มี อยูใ นงวด
ระหวางกาลนั้น ทั้งนี้ไ มรวมสินทรั พยที่วางแผนว าจะไดมาหรือ จําหนา ยออกไปในงวดตอมาของ
ปการเงินนั้น

สินคาคงเหลือ
ข25. การวัดมูลคา สิน คา คงเหลือ ในงบการเงิน สํา หรั บ งวดระหว า งกาลตอ งใชหลัก การเดียวกั น กั บ
งบการเงินสําหรับงวดปบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ
กํา หนดวิธีรับ รูหรือ การวั ดมูลคา คา สิน คา คงเหลือ ปญ หายุงยากเฉพาะที่เกี่ ยวกับ สิน คา คงเหลื อ
ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานทางการเงิน วัน ใดวัน หนึ่งเป นเพราะความจํ าเป นที่จ ะคํา นวณ
ปริมาณสินคาคงเหลือ ตนทุน และมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แมวากิจการใชหลักการเดียวกัน ในการวัด
มูล คาสิน คาคงเหลื อระหว างกาล เพื่อที่จ ะประหยั ดตนทุน และเวลา บอยครั้งที่ กิจการมัก จะใช
วิธีการประมาณการในการวัดมูลค าสินค าคงเหลือ ณ งวดระหว างกาลมากกว า ณ วั น สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานประจํ าป ต อไปนี้ เป นตั วอย างของการ ทดสอบมูล คาสุ ทธิ ที่จ ะได รับของสิน คา
คงเหลือ ณ วันที่ในงวดระหวางกาล และการจัดการกับผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล

มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ
ข26. มูลคาสุทธิที่จะไดรับ ของสินคาคงเหลือ พิจารณาโดยอางอิงจากราคาขายและตน ทุนบวกรายจา ย
ที่เกี่ ยวของกับการขาย ณ วันสิ้นงวดระหวา งกาล กิจการจะกลับรายการปรับ ลดมูลค าของสินคา
คงเหลือ ใหเ ปนมูลคาสุทธิที่จะไดรั บที่เคยบันทึกไว ณ วันสิ้นงวดระหวา งกาลถัด มาไดก็ตอเมื่อมี
ความเหมาะสมที่กิจการจะสามารถทําเชนนั้นไดสําหรับวันสิ้นงวดปบัญชีนั้น
ข27. (ยอหนานี้ไมใช)

ผลตางของตนทุนการผลิตในงวดระหวางกาล
ข28. ผลตางของตนทุนการผลิตของที่เกิดจากผลตางดานราคา ประสิทธิภาพ คาใชจายและปริมาณของ
กิจการที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต จะรั บรูในกํา ไรขาดทุน ณ วัน ที่ใ นงวดระหวา งกาล
เชน เดีย วกับ ที่ร ับ รู ใ นกํ า ไรขาดทุน สํ า หรับ งวดปบ ัญ ชี การเลื่อนการรั บรู ผลต างของต นทุ น
การผลิตโดยคาดหมายวาจะไดรับชดเชย ณ วั นสิ้นงวดป บั ญชี อาจเป นการไมเหมาะสมเพราะ
อาจสงผลใหการรายงานสินคาคงเหลือในงบการเงินระหวางกาลแสดงมูลคาที่ สูงหรือต่ํากวาตนทุน
การผลิตที่แทจริง

รายการผลกําไรหรือรายการผลขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ข29. การบันทึก รายการกํา ไรหรือ รายการขาดทุน จากการแปลงคาเงิน ตราต างประเทศในงบการเงิน
ระหวางกาลตองใชหลักการเดียวกันกับที่ใชในงบการเงินประจําป
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ข30. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (เมื่อ มีการประกาศใช) ไดกํ าหนดวิ ธีการแปลงคางบการเงินของกิจการ
ในตางประเทศให เปนสกุลเงินที่ ใชรายงาน ข อกํ าหนดดังกลาวรวมถึงแนวทางสําหรับการใช อัตรา
ถั วเฉลี่ย หรื ออั ตราป ด และยัง รวมถึ งแนวทางสํา หรั บ การบั น ทึก ผลของรายการปรั บ ปรุ งจาก
การแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศวาควรแสดงในรายการกําไรหรือขาดทุนหรือใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตางประเทศ (เมื่อ มีก าร
ประกาศใช ) กิจการจึงควรใชอัตราถัวเฉลี่ ยและอัตราปดของงวดระหวางกาลนั้น กิจการจะไม
คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา งประเทศสําหรั บเวลาที่
เหลือ อยูของปการเงินปจจุ บันในการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด
ระหวางกาล
ข31. หากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหรับรูการปรับปรุงจากการ
แปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น กิจการตอง
ใชหลักการเดียวกันนี้กับงบการเงินระหวางกาลในแตละงวด ทั้งนี้กิจการไมควรเลื่อนการรับรูการ
ปรับปรุงจากการแปลงคาดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล แมกิจการคาดวาจะมีการกลับรายการ
ผลตางดังกลาวกอนวันสิ้นงวดปบัญชีก็ตาม

งบการเงินระหวางกาลในภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินเฟออยางรุนแรง
ข32. งบการเงิน ระหวา งกาลในภาวะเศรษฐกิ จ ที่มีเ งิน เฟ อ อยา งรุ น แรงใหจั ดทํา ขึ้น โดยใชหลัก การ
เดียวกันกับที่ใชในการจัดทํางบการเงินประจําป
ข33. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน
เฟ อรุ นแรง กําหนดใหงบการเงินของกิจการที่ รายงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟอ รุนแรงตอง
จัดทําโดยใชหนวยการวัดคาปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และตองแสดงผลกําไรหรือ
ผลขาดทุน จากรายการที่เป น ตัวเงิน สุ ทธิไว ในกํ า ไรสุทธิ นอกจากนั้ น กิ จ การตอ งนํ า ขอ มูลใน
งบการเงินของงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบมาปรับใหมโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน
ข34. กิจ การต องใชห ลัก การบัญ ชีเ ดียวกัน ณ วั นสิ้น งวดระหว างกาล ในการแสดงข อมูล ระหว างกาล
ทั้งหมดในรู ปของหนวยการวั ดคาจนถึ งวันสิ้ นงวดระหวางกาล ดวยการรายงานผลกํา ไรหรื อผล
ขาดทุน จากฐานะที่ เป น ตัวเงิน สุทธิแ สดงในกํ า ไรสุทธิงวดระหว า งกาล กิ จ การไมรั บ รู ร ายการ
ผลกําไรหรือผลขาดทุนดังกลาวโดยใชจํานวนที่เปนรายป และไมนําอัตราเงินเฟอรายปที่ประมาณ
ขึ้นมาใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลในประเทศที่มีอัตราเงินเฟออยางรุนแรง
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การดอยคาของสินทรัพย
ข35. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนดใหกิจการ
ตองรับรูการดอยคาของสินทรัพ ยทันทีหากสิน ทรัพยนั้นมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนลดลงต่ํากวา
ราคาตามบัญชี
ข36. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีทดสอบ การรับรู และการกลับบัญชีรายการดอย
ค า ของสิ น ทรั พ ย ณ วั น สิ้ น งวดระหว า งกาลเช น เดี ย วกั บ ที่ ใ ช ณ วั น สิ้ น งวดป บั ญ ชี แต มิ ไ ด
หมายความวากิจการตองคํานวณการด อยคาของสินทรั พยอย างละเอียดทุกวั นสิ้นงวดระหวางกาล
อยางไรก็ ตาม กิจการตองสอบทานวามีเหตุ บงชี้วาสิน ทรัพยของกิ จ การมีก ารดอ ยค าอยางเป น
สาระสํา คั ญ หรื อ ไม นั บ ตั้ งแต วัน สิ้ น งวดป บั ญ ชีลา สุด ทั้งนี้ เ พื่ อ พิ จ ารณาว า กิ จ การจํ า เป น ตอ ง
คํานวณการดอยคาของสินทรัพยหรือไม

ค. ตัวอยางการใชการประมาณการ
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางการนําหลักการบัญชีมาใชตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 41 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพื่อใหสามารถเขาใจมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดดียิ่งขึ้น
ค1.

สินคาคงเหลือ กิจการอาจไมจําเปนตองนับและตีร าคาสินคา คงเหลืออยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวด
ระหวางกาลแตควรมีการนับและตีราคาสินคาคงเหลือทั้งหมดอยางสมบูรณ ณ วันสิ้นงวดปบัญชี
ในงวดระหวางกาลอาจเปนการเพียงพอที่กิจการจะใชการประมาณการจากกําไรขั้นตน

ค2.

การจัดประเภทรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียนของสินทรัพยและหนี้สิน งบการเงินประจําป
อาจต อ งการความถู ก ตอ งในการจั ด ประเภทสิน ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น รวมถึ ง การหมุน เวี ย นและ
ไมหมุนเวียนของรายการดังกลาวมากกวางบการเงินระหวางกาล

ค3.

ประมาณการหนี้สิน การพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนประมาณการหนี้สินที่บันทึก (เชน การตั้ง
ประมาณการหนี้ สิ น จากการรั บ ประกั น ประมาณการค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ
การประมาณการคาใชจ า ยในการบู รณะ) ในบางครั้ งอาจยุง ยาก สิ้ นเปลือ งเวลาและคาใชจ า ย
ในบางครั้ งกิ จ การอาจใชผูเชี่ยวชาญภายนอกชวยในการคํานวณประมาณการดังกลา วสํา หรั บ
งบการเงิน ประจําป ในการจั ดทํา งบการเงินระหว า งกาล กิจการอาจประมาณการโดยปรับปรุ ง
ตัวเลขจากประมาณการในงบการเงินประจําป กอนแทนการใชผูเ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทํา การ
คํานวณใหม

ค4.

เงินบํานาญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนด
ใหกิจการตองพิจารณามูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชนที่กําหนดไวและมูลคาราคา
ตลาดของสินทรัพยโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละครั้ง และสนับสนุนใหกิจการใช
นักคณิตศาสตรประกันภัยในการวัดมูลคาของภาระผูกพันเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานระหวาง
กาลการวัดมูลคาที่ นา เชื่อถื อมักมาจากการคํา นวณโดยใชขอมูลลาสุดขอการคํ านวณมูล คา ลาสุด
ดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัย
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ค5.

ภาษีเงินได กิจการอาจคํานวณภาษีเงินไดและหนี้สินภาษี เงิน ไดรอตัดบัญ ชี ณ วัน สิ้นงวดปบัญชี
โดยใชอัตราภาษีสําหรับหนวยภาษีแตละหนวยไปใชคํานวณภาษีเงินได ดังที่ไดอธิบายไวในขอ 14
ของภาคผนวก ข วา แมว ากิจการต องการประมาณการที่ถู กตองที่ สุด แต อาจไมบรรลุ ผลในทุ กกรณี
ดังนั้น การใช อัตราภาษีเ งินได ถัวเฉลี่ยของตางหนวยภาษีเงินได หรือตางประเภทเงินไดก็อาจใชได
ถาไดผลของการประมาณการที่มีเหตุผลมากกวาการใชอัตราภาษีเงินไดแบบเฉพาะเจาะจง

ค6.

เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น การวัดมูลค าของเหตุการณ ที่อาจเกิดขึ้น อาจเกี่ยวของกับความเห็น ของ
นักกฎหมายหรื อผูใหคําแนะนําอื่ น รายงานที่เปนทางการจากผูเชี่ยวชาญอิสระในบางครั้ งอาจใช
เป น สิ่ ง ที่ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เช น ความเห็ น ดั ง กล า วที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ขอเรียกรอง การประเมิน และเหตุการณที่อาจเกิดขึ้ นไดอื่นๆ หรือความไมแน นอน อาจถูกนํามาใช
หรือไมนํามาใช ณ วันที่ในงวดระหวางกาล

ค7.

การตี ราคาใหมแ ละการใชมูล คายุ ติธ รรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับ ปรุง 2552)
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) อนุ ญ าตให กิ จ การเลื อ กปฏิ บั ติ
ในการตี ราคาใหม สํ าหรั บสิ นทรั พย ดั งกล าวให เป นมู ลค ายุ ติ ธรรมได ทํ านองเดี ยวกั บมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริม ทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งมีขอกํา หนดให
กิจการตีราคามูลคายุติ ธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งการตีราคาใหมนั้นกิจการอาจให
ผูเชี่ยวชาญตีราคาสินทรัพย เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินประจําปแตอาจไมจําเปนสําหรับการ
จัดทํางบการเงินระหวางกาล

ค8.

การกระทบยอดรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของ การกระทบยอดรายการระหวางกันดังกลาว
จําเป นต องทํ าอยางละเอียดในการจัด ทํางบการเงินรวมประจํา ป แต ความละเอี ยดในการกระทบ
ยอดอาจลดนอยลงสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล

ค9.

อุตสาหกรรมเฉพาะ การวัดผลงวดระหวา งกาลในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินงานเฉพาะอาจมี
ความถูกตองนอยกวา ณ วันสิ้นงวดปบัญชี เนื่ องมาจากความยุงยาก ความคุมคา และเวลาที่ตอง
ใช ตัวอยางเชน การคํานวณการตั้งสํารองเพื่อประกันภัยสําหรับบริษัทประกันภัย
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