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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

งบการเงินระหวางกาล 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงถอยคําใหมใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2549) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล (IAS No. 34, Interim Financial 
Reporting (2006)) โดยไมมีขอแตกตาง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) นี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ฉบับเดิม) 
โดยมีหลักการไมแตกตางกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 (ปรบัปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 
คํานิยาม 

1. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 
งวดระหวางกาล หมายถึง งวดของงบการเงินท่ีส้ันกวางวดเต็มปบัญชี 
งบการเงินระหวางกาล หมายถึง งบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลท่ีเปนงบการเงินแบบสมบูรณ 

(ตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) หรืองบการเงินแบบยอ (ตามท่ี 
ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี)  

สวนประกอบขั้นต่ําของงบการเงินระหวางกาล 

2. งบการเงินระหวางกาลตองมีสวนประกอบขั้นต่ํา  ดังตอไปนี้  
2.1 งบดุลแบบยอ 
2.2 งบกําไรขาดทุนแบบยอ 
2.3 งบแบบยองบใดงบหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของ   
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ซ่ึงไมรวมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากรายการกับ 

ผูเปนเจาของ 
2.4 งบกระแสเงินสดแบบยอ  
2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีกําหนด 

รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
3. หากกิจการเลือกท่ีจะนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ กิจการตองกําหนดเนือ้หาและรปูแบบ

ของงบการเงินตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง    
การนําเสนองบการเงิน 

4. หากกิจการเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ กิจการตองแสดงหัวขอเรื่องและยอดรวมยอย
ในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเง ินประจําปลาสุดและตองเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตามท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนด กิจการตองแสดงรายการแตละบรรทัดหรือเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
หากการไมแสดงหรือการไมเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมน้ันทําใหงบการเงินระหวางกาลแบบยอบิดเบือนไป
จากความเปนจริง 

5. กิจการตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดระหวาง
กาลไมวาจะเปนงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณหรือแบบยอ 

www.kiatchai.com



3 

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด 
6. กิจการตองนําเสนอขอมูลในงบการเงินระหวางกาลตามเกณฑยอดสะสมจากตนปบัญชีถึงปจจุบัน  

รวมท้ังเปดเผยรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีผลตอความเขาใจของผูใชงบการเงนิระหวางกาลงวด
ปจจุบันอยางเปนสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวางกาล หากขอมูลดังกลาวมีสาระสําคัญและไมไดเปดเผยไวท่ีอื่นในงบการเงินระหวางกาล 
6.1 ขอเท็จจริงท่ีวากิจการไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาล 

เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินประจําป หรือขอเท็จจริงท่ีวากิจการไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชีหรือวิธีการคํานวณ โดยเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

6.2 การอธิบายความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในงวดระหวางกาลท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือ 
เปนฤดูกาล 

6.3 ลักษณะและจํานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบตอสินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ กําไรสุทธิ 
หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเปนรายการไมปกติเน่ืองจากลักษณะ ขนาด หรือการเกิดขึ้นของรายการนั้น 

6.4 ลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินท่ีเคยรายงานไวใน 
งวดระหวางกาลกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจาํนวนเงนิท่ี
เคยรายงานในงวดปบัญชีลาสุดหากการเปลี่ยนแปลงน้ันมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบ
การเงินระหวางกาลงวดปจจุบัน 

6.5 การซ้ือคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน 
6.6 จํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมหรือตอหุน) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุนสามัญและหุน

ประเภทอื่นๆ 
6.7 รายไดตามสวนงานและผลการดําเนินงานตามสวนงานทางธุรกิจหรือสวนงานทางภูมิศาสตรท่ี

กิจการถือเปนเกณฑ รวมถึงขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ (หากกิจการตองเปดเผยขอมูลตามสวนงานใน
งบการเงินประจําปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 50 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
การรายงานขอมูลตามสวนงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

6.8 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินระหวางกาลท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงไมไดแสดงในงบการเงิน
ระหวางกาลของงวดท่ีนําเสนอ 

6.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกิจการในระหวางงวด ซ่ึงรวมถึงการรวมกิจการ 
การไดมาหรือจําหนายไปของบริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาว การปรับโครงสราง และการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจใหกิจการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) 

6.10 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหรือสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น นับตั้งแตส้ินงวดปบัญชีลาสุด 

การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี 
7. กิจการตองเปดเผยวางบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทําขึ้นเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หาก 

งบการเงินน้ันปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  กิจการตองไมเปดเผยวางบ
การเงินระหวางกาลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หากงบการเงินระหวางกาลน้ันไมไดปฎิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอของมาตรฐานการบัญช ี
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งวดที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

8. รายงานระหวางกาลตองรวมงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณหรือแบบยอสําหรับงวดตางๆ ดังตอไปนี้ 
8.1 งบดุล ณ วันส้ินงวดระหวางกาลปจจุบัน เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันส้ินงวดปบัญชีลาสุด 

ท่ีผานมา 
8.2 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุนท่ีแสดงยอดตั้งแตตนปบัญชี

ปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาล เปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนสําหรับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปกอน 

8.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของท่ีแสดงยอดตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวด
ระหวางกาล เปรียบเทียบกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับชวงเวลา 
เดียวกันของปกอน 

8.4 งบกระแสเงินสดท่ีแสดงยอดตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาล เปรยีบเทียบกบั
งบกระแสเงินสดสําหรับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ความมีสาระสําคัญ 

9. กิจการตองประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดยใชขอมูลท่ีรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อ
พิจารณาวาขอมูลน้ัน ควรรับรู วัดมูลคา จัดประเภท และเปดเผยอยางไรในงบการเงินระหวางกาล  
ในการประเมินความมีสาระสําคัญของขอมูล กิจการตองตระหนักวา กิจการอาจตองใชการประมาณการ
ในการวัดมูลคาของขอมูลมากกวาท่ีใชในงบการเงินประจําป 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินประจําป 
10. หากการประมาณการจํานวนเงินท่ีไดรายงานไวในงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน มีการ 

เปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญในงวดระหวางกาลงวดสุดทายของรอบป โดยที่กิจการจะไมนําเสนอ  
งบการเงินระหวางกาลงวดสุดทายน้ีแยกตางหาก กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจาํนวน
ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินประจําปสําหรบัรอบป
บัญชีน้ัน 

การรับรูรายการและการวัดมูลคา 

การใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจําป 
11. กิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหวางกาล และงบการเงินประจําป เวนแต

นโยบายการบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลงภายหลังวันท่ีในงบการเงินประจําปลาสุดน้ันจะใชในงบการเงินประจาํป
ถัดไป อยางไรก็ตาม ความถี่ในการรายงานของกิจการ (ไมวากิจการจะนําเสนองบการเงินเปนรายป 
รายครึ่งป หรือรายไตรมาส) ไมควรมีผลกระทบตอการวัดผลการดําเนินงานประจําป เพื่อใหบรรล ุ
วัตถุประสงคดังกลาว การวัดมูลคาเพื่อจัดทํางบการเงินระหวางกาลควรจัดทําตามเกณฑยอดสะสม 
จากตนปบัญชีถึงปจจุบัน 
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รายไดที่ไดรับตามฤดูกาล รายไดที่ไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดที่ไดรับเปนครั้งคราว 

12. กิจการตองไมรับรูรายไดท่ีไดรับตามฤดูกาล รายไดท่ีไดรับเปนวัฏจักร หรือรายไดท่ีไดรับเปนครั้งคราว
ในระหวางปบัญชีเปนรายไดหากรายไดน้ันยังไมเกิดแตคาดการณวาจะเกิด ในทางกลับกัน กิจการตอง
ไมบันทึกรายไดดังกลาวเปนรายการรอการรับรู หากรายไดน้ันเกิดแลวและตองรับรูในระหวางปบัญชี 
ดังน้ัน ณ วันส้ินงวดระหวางกาล กิจการตองไมบันทึกรายไดท่ียังไมเกิดเปนรายไดคางรับและตอง 
ไมบันทึกรายไดท่ีเกิดแลวเปนรายไดรอการรับรู หากมาตรฐานการบัญชียังไมอนุญาตใหทําได  
ณ วันส้ินงวดปบัญชี 

ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางรอบปบัญชี 

13. ตนทุนท่ีเกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางปบัญชี ซ่ึงคาดการณวาจะเกิดขึ้นหรือบันทึกเปนตนทุนรอ
ตัดบัญชีเพื่อวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานระหวางกาลไดก็ตอเมื่อตนทุนน้ัน ณ วันส้ินงวดปบัญชี
จะมีการคาดการณหรือบันทึกเปนตนทุนรอตัดบัญชีไดดวย 

การใชการประมาณการ 
14. กิจการตองใชวิธีวัดมูลคาท่ีทําใหมั่นใจวา ขอมูลท่ีแสดงในงบการเงินระหวางกาลสามารถเชื่อถือได   

รวมท้ังเปดเผยขอมูลทางการเงินท้ังหมดท่ีมีสาระสําคัญอยางเหมาะสม เพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจตองอาศัยการประมาณการที่สมเหตุสมผล
เพื่อวัดมูลคารายการบางรายการในงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงตามปกติกิจการ
จําเปนตองใชการประมาณการในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมากกวาท่ีตองใชในการจัดทํางบ
การเงินประจําป 

การปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอน 

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี นอกเหนือจากการถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดโดย    
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมหรือการตีความตามมาตรฐานการบัญชีใหม ไดกําหนดใหกิจการตอง 
15.1 ปรับยอนหลังงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบันและงบการเงินระหวาง

กาลของรอบปบัญชีกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง นโยบายการการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และ 
ขอผิดพลาด 

15.2 หากไมสามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันตนงวดปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีมี
ผลกระทบตองวดปกอนๆ ใหปรับปรุงงบการเงินระหวางกาลของงวดกอนในรอบปบัญชีปจจุบัน
และงบการเงินระหวางกาลของรอบปบัญชีกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหม
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปจากวันท่ีสามารถปฏิบัติได 

วันถือปฏิบัต ิ

16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
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