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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง   

งบการเงินระหว่างกาล 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ   

ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 34 : Interim Financial Reporting (Bound volume 

2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 16ก.11 54 ถึง 56   

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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บทนาํ  

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ได้ครอบคลุมในมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับอื่น และให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

บทนาํ 2 งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่อ 

อย่างใดอย่างหน่ึง สาํหรับงวดบัญชีที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี  

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล 

ควรเผยแพร่บ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังวันสิ้ นสุด       

งวดระหว่างกาล การกาํหนดในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานกาํกับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลด้านบัญชีอื่น มาตรฐาน     

การบัญชีฉบับน้ีใช้สาํหรับบริษัทที่ถูกกาํหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล    

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

บทนาํ 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

4.1     กาํหนดเน้ือหาข้ันตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และ 

4.2     ระบุวิธรัีบรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑก์ารวัดมูลค่าควรใช้ในงบการเงินระหว่างกาล  

บทนาํ 5 เน้ือหาข้ันตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบกาํไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบสองงบ งบกระแส 

เงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินตามที่กาํหนด หากกิจการแสดงรายการของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนที่แสดง

แยกต่างหากตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อ

จากงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากน้ันด้วย 

บทนาํ 6 ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ที่อ่านงบการเงินระหว่างกาลของกิจการได้อ่านรายงานประจําปี 

ของปีล่าสุด ดังน้ันข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปีดังกล่าวแทบจะไม่มี 

การกล่าวซํ้าหรือได้ปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ในงบการเงินระหว่างกาล แต่ข้อมูลใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในเบ้ืองต้นจะอธบิายถึงเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนด

ของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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ที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงมีผลต่อความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของกจิการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปีล่าสดุ 

บทนาํ 7 กิจการควรใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาํหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี  

เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจําปีล่าสุดน้ันจะใช้ใน 

งบการเงินประจาํปีถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็นปีละคร้ัง ทุกงวดคร่ึงปี 

หรือทุกไตรมาส ไม่ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการดาํเนินงานประจําปี การวัดมูลค่าเพ่ือ

จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทาํตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

บทนาํ 8 (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 9 ในการตัดสินใจถึงเร่ืองรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิดเผยข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์

การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กจิการควรประเมินความมีสาระสาํคัญของเร่ืองดังกล่าวโดย

สัมพันธ์กับข้อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลน้ัน มิใช่ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการ

สาํหรับปี  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง งบการเงินระหว่างกาล 

วตัถุประสงค ์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดเน้ือหาข้ันตํ่าในงบการเงินระหว่างกาล 

รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือ  

แบบย่อสาํหรับงวดระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือได้และทันต่อเวลาจะช่วยให้      

ผู้ลงทุน เจ้าหน้ี และผู้ใช้งบการเงินอื่นเข้าใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกาํไรและ

กระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ  

ขอบเขต   

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้กาํหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลและมิได้

กาํหนดว่ากิจการควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรกต็าม รัฐบาล หน่วยงานกาํกับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกาํกับดูแลด้านบัญชีอื่น มักจะกาํหนดให้

กจิการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ ต้องเผยแพร่หรือเ ลือกที่ จะเผยแพร่ 

งบการเงินระหว่างกาลตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

สนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลที่

เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูล ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี และสนับสนุนให้กจิการที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏบัิติดังน้ี 

1.1  จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสดุงวดคร่ึงปีแรกของรอบบัญชี และ 

1.2  จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลน้ัน 

2 ในการพิจารณาว่างบการเงินประจาํปีหรือระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

ผู้ใช้งบการเงินต้องพิจารณางบการเงินระหว่างกาลแยกจากงบการเงินประจําปี กิจการที่อาจ

นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรืออาจไม่ได้นาํเสนอ

งบการเงินระหว่างกาลในบางปีบัญชี ยังคงต้องจัดทาํงบการเงินประจาํปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

3 หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินระหว่างกาลน้ันต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และต้อง

เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19  
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คํานยิาม   

4 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

งวดระหว่างกาล หมายถงึ รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเต็มปี

บญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาล หมายถงึ งบการเงินสําหรบังวดระหว่างกาลที่เป็นงบการเงินแบบ

สมบูรณ ์(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การนาํเสนองบการเงิน (เมือ่มี

การประกาศใช)้) หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุ

ในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ) สําหรบังวดระหว่างกาล 

เนื้ อหาในงบการเงินระหว่างกาล   

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกข้อดังต่อไปน้ี  

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

5.2 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรับงวด 

5.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด 

5.4 งบกระแสเงินสดสาํหรับงวด 

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญและ

ข้อมูลที่เป็นคาํอธบิายอื่น  

5.5ก ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

5.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน เม่ือกิจการได้นาํนโยบายการบัญชี

ใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือปรับย้อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเม่ือกิจการมี

การจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 40ก ถึง 40ง ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

กิจการอาจจะใช้ช่ืออื่นสาํหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้ช่ือ “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบกําไรขาดทุนและ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น” 

6 กิจการอาจถูกกาํหนดหรือเลือกที่จะให้ข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลน้อยกว่างบการเงิน

ประจาํปีโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลที่ทนัต่อเวลากับต้นทุนที่ต้องเสียไป

ในการจัดทาํข้อมูลน้ัน และเพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลซํา้ซ้อน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนด
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เน้ือหาข้ันตํ่าในงบการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่กาํหนด วัตถุประสงค์ของงบการเงินระหว่างกาลคือ การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินประจาํปีที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังน้ัน งบการเงินระหว่างกาล 

จึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่

นาํเสนอซํา้ซ้อนกบัข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

7 กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ

นาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํหนดใน 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการสามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกินกว่ารายการ   

ข้ันตํ่าที่ระบุไว้หรือสามารถเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีกาํหนดไว้ แม้ว่ากิจการจะนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการ

ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีในเร่ืองเกี่ยวกบัการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

และต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํหนดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16ก) และตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ส่วนประกอบขั้นตํา่ของงบการเงินระหว่างกาล 

8 งบการเงินระหว่างกาลตอ้งมีส่วนประกอบขั้นตํา่ดงัต่อไปนี้   

8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ 

8.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือ

แบบสองงบ 

8.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของแบบย่อ 

8.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ  

8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินทีกํ่าหนด 

8ก หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก 

ตามที่ระบุในย่อหน้าที่  10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  

การนําเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ กิจการตอ้งแสดงขอ้มูลระหว่างกาลอย่างย่อ

ในรูปแบบงบกําไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหากดว้ย 

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล  

9 หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ ์กิจการตอ้งกําหนดรูปแบบและ

เนื้ อหาของงบการเงินให้เป็นไปตามขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การนําเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ เกีย่วกบัการแสดง

งบการเงินแบบสมบูรณ ์
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10 หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหัวข้อเรื่องและ 

ยอดรวมย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจําปีล่าสุดและตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลที่สําคัญตามที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กําหนด กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละ

บรรทดัหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมนั้นทํา

ใหง้บการเงินระหว่างกาลแบบย่อบดิเบอืนไปจากความเป็นจริง 

11 กิจการตอ้งแสดงส่วนประกอบของกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ปรบัลดในงบกําไร

ขาดทุนสําหรับงวดระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็นงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ  

เมื่อกิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  

กาํไรต่อหุน้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

11ก หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่

ระบุในย่อหนา้ที่ 10ก ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนอ 

งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ กิจการตอ้งแสดงกําไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้

ปรบัลด ในงบกําไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก  

12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ได้ให้แนวทางในการกาํหนดโครงสร้างของงบการเงิน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการแสดง

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

13 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

14 กิจการต้องจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับงวดระหว่างกาล หากกิจการนําเสนองบการเงินรวม

สําหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่จะไม่

สอดคล้องหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมสาํหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา  

หากงบการเงินประจาํปีของกิจการได้รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามแสดงและมิได้กาํหนดให้แสดงงบการเงิน

ระหว่างกาลเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่รวมไว้ในงบการเงินระหว่างกาล 

           เหตุการณแ์ละรายการทีมี่นยัสําคญั   

15 กิจการต้องเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการที่มีนัยสาํคัญซ่ึงเป็น

ประโยชน์ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

กิจการนับต้ังแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาํปีล่าสุด ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์

และรายการเหล่าน้ันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่แสดงไว้ใน

รายงานประจาํปีล่าสดุ 

15ก ผู้ใช้งบการเงินระหว่างกาลของกิจการจะสามารถเข้าถึงรายงานประจาํปีล่าสุดของกิจการ ดังน้ัน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไม่จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงไม่มี

นัยสาํคัญหากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวมไว้แล้วในรายงานประจาํปีล่าสดุ 

15ข กิจการอาจต้องเปิดเผยเหตุการณ์และรายการต่อไปน้ีหากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสําคัญต่อ 

ความเข้าใจงบการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปน้ีไม่ได้เป็นข้อยุติ 
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15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับ 

15ข.2 การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสนิทรัพย์อื่น 

15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหน้ีสนิที่เกดิจากต้นทุนของการปรับโครงสร้าง 

15ข.4 การได้มาและการจาํหน่ายไปซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15ข.6 การชาํระค่าเสยีหายที่เกดิจากการฟ้องร้อง 

15ข.7 การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สาํคัญสาํหรับข้อมูลที่เคยนาํเสนอในงวดก่อน 

15ข.8 การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่าย 

15ข.9 การผิดนัดชําระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ดีข้ึน  

ณ วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

15ข.10 รายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

15ข.11 การโอนระหว่างลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

15ข.12 การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนใน

วัตถุประสงค์ หรือเปล่ียนการใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

15ข.13 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน หรือสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

15ค  มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับจะให้ข้อมูลเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลใน

รายการตามย่อหน้าที่ 15ข เม่ือเหตุการณ์หรือรายการเหล่าน้ันมีนัยสาํคัญต่อความเข้าใจได้ของ

การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจาํปีล่าสุด  

ทาํให้กจิการควรให้คาํอธบิายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบันในงบการเงินระหว่างกาล 

เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนับจากรายงานประจาํปีล่าสดุ 

16–18 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

การเปิดเผยเรือ่งอื่นๆ  

16ก นอกเหนือจากการเปิดเผยเหตุการณแ์ละรายการที่มีนยัสําคญัตามย่อหนา้ที่ 15 ถึง 15ค 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หากขอ้มูล

ดงักล่าวไม่ไดเ้ปิดเผยไวที้อื่่นในงบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งแสดงรายการ

ตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถึงปัจจุบนั 

16ก.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่าง

กาลเช่นเดียวกับที่ ใช้ในงบการเงินประจําปี หรือข้อเท็จจริงที่ ว่ากิจการได้

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีหรือวิธีการคํานวณ โดยเปิดเผยถึงลกัษณะและ

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนั้น 
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16ก.2 การอธิบายความเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลกัษณะเป็น     

วฏัจกัรหรือฤดูกาล 

16ก.3 ลกัษณะและจํานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่อสินทรพัย ์หนี้ สิน ส่วนของ

เจ้าของ กําไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นรายการไม่ปกติเนื่องจากลกัษณะ 

ขนาด หรือ การเกิดข้ึนของรายการนั้น 

16ก.4 ลกัษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินที่เคย

รายงานไวใ้นงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปีบญัชีเดียวกนั หรือการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการของจํานวนเงินทีเ่คยรายงานในงวดปีบญัชีล่าสุด 

16ก.5 การซ้ือคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน 

16ก.6 จํานวนเงินปันผลจ่าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้สามญั

และหุน้ประเภทอื่น 

16ก.7 ขอ้มูลตามส่วนงาน มีดงัต่อไปนี้  (การเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงานตอ้งรวมใน        

งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่กิจการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้ กําหนดให้

กิจการเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินประจําปี) 

16ก.7.1  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก หากเรื่องนี้ ไดร้วมไวใ้นการวดัมูลค่ากําไร

หรือขาดทุนตามส่วนงานทีไ่ดร้บัการสอบทาน โดยผูมี้อํานาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการปฏิบติัการหรือเจ้าหนา้ที่อื่นที่โดยปกตินําเสนอขอ้มูล

ดงักล่าวต่อผูมี้อํานาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ 

16ก.7.2 รายไดร้ะหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ไดร้วมอยู่ในการวดัมูลค่ากําไร

หรือขาดทุนตามส่วนงานที่ไดร้บัการสอบทานโดยหัวหนา้เจ้าหนา้ที่

บริหารผูมี้อํานาจตดัสินใจ หรือตามปกติไดน้ําเสนอขอ้มูลดงักล่าว 

ต่อหวัหนา้เจา้หนา้ทีบ่ริหารผูมี้อํานาจในการตดัสินใจ 

16ก.7.3 ตวัวดัมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.4 ตวัวดัมูลค่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินรวมสําหรบัส่วนงานที่รายงานเฉพาะ 

หากโดยปกติมีการนําเสนอขอ้มูลจํานวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสําคญัจากจํานวนเงินทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจําปีล่าสุด

สําหรบัส่วนงานทีร่ายงานนั้น  

16ก.7.5 คําอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินประจําปีล่าสุดในเกณฑ ์

การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวดัมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่

รายงานกับกําไรหรือขาดทุนของกิจการก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

(รายได้ภาษีเงินได้) และก่อนการดําเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ 



 

11 

อย่างไรก็ตาม หากกิจการปันส่วนรายการต่อไปนี้  เช่น ค่าใชจ่้ายภาษี

เงินได ้(รายไดภ้าษีเงินได)้ ใหแ้ก่หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ

กระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและ

กําไรหรือขาดทุนหลงัหักรายการดงักล่าว รายการกระทบยอดที่มี

สาระสําคญัตอ้งระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น 

16ก.8 เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ไดแ้สดงในงบการเงิน

ระหว่างกาลของงวดทีน่าํเสนอ 

16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาล    

ซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกิจ การไดห้รือเสียอํานาจควบคุมในบริษทัย่อย และเงินลงทุน

ระยะยาว การปรบัโครงสรา้ง และการดําเนนิงานทีย่กเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ 

ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

16ก.10 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตอ้งเป็นไป

ตามที่กําหนดในย่อหนา้ที่ 91 ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การวัดมลูค่ายุติธรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช)้ และย่อหนา้ที่ 25 26 และ 28 ถึง 30 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

16ก.11 กิจการที่จะกลายเป็นหรือส้ินสุดการเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามที่

กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง 

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช)้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามที่กําหนดในย่อ

หนา้ที่ 9ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

19 หากงบการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งเปิดเผย

ข้อเท็จจริงดังกล่าว งบการเงินระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจัดทําตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินหากไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้กําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

งวดทีต่อ้งนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล 

20 รายงานระหว่างกาลตอ้งรวมงบการเงินระหว่างกาล (แบบสมบูรณห์รือแบบย่อ) สําหรบั                        

งวดต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันส้ินงวดระหว่างกาลปัจจุบนั และงบแสดงฐานะ

การเงินเปรียบเทียบ ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีล่าสุดทีผ่่านมา 
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20.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรบังวดระหว่างกาลปัจจุบนัและ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชี

ปัจจุบนัจนถงึวนัส้ินงวดระหว่างกาล และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นเปรียบเทียบ เพื่อการเปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2558) เ รื่อง  

การนาํเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ รายงานระหว่างกาลอาจจะนําเสนอ

แต่ละงวดเป็นงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากหรืองบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชี

ปัจจุบนัจนถึงวนัส้ินงวดระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดงักล่าวเพื่อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

20.4 งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้ งแต่ต้นปีบญัชีปัจจุบนัจนถึงวันส้ินงวด             

ระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่เปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

21 สาํหรับกิจการที่ธุรกิจมีการข้ึนลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลทางการเงินสาํหรับงวด 

สิบสองเดือนสิ้ นสุดของงวดระหว่างกาล และข้อมูลเปรียบเทียบสาํหรับช่วงเวลาเดียวกันของ 

สิบสองเดือนก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน กิจการที่ธุรกิจมีการข้ึนลงตาม

ฤดูกาลอย่างเหน็ได้ชัดควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 

22 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ความมีสาระสําคญั   

23 ในการพิจารณาว่าขอ้มูลแต่ละรายการนั้น ควรรบัรู ้วดัมูลค่า จัดประเภท และเปิดเผย

อย่างไรในงบการเงินระหว่างกาล กิจการตอ้งประเมินความมีสาระสําคญัของรายการโดย

สมัพนัธ์กบัขอ้มูลที่รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล ในการประเมินความมีสาระสําคัญ 

กิจการต้องตระหนักว่าในงบการเงินระหว่างกาล กิจการอาจใช้การประมาณการใน 

การวดัมูลค่า มากกว่าทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าในงบการเงินประจําปี  

24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุว่าข้อมูล

จะถือว่ามีสาระสาํคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อ 

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการเปิดเผยรายการที่มี

สาระสาํคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น เช่น การดาํเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้เปิดเผยเร่ืองการเปล่ียนแปลงประมาณการ



 

13 

ทางบัญชี ข้อผิดพลาด และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับ

ไม่ได้ระบุจาํนวนเพ่ือใช้ในการตัดสินความมีสาระสาํคัญของข้อมูล 

25 แม้ว่ากจิการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสาํคัญเพ่ือจัดทาํรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้กิจการใช้ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็นเกณฑ์ใน 

การพิจารณารับรู้และเปิดเผยข้อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลน้ัน ดังน้ัน กิจการจะรับรู้

และเปิดเผยข้อมูลของรายการ ตัวอย่างเช่น รายการที่ไม่ปกติ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี     

การเปล่ียนแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาดที่สาํคัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสาํคัญเม่ือ

เทยีบกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพ่ือหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดที่อาจเป็นผลจากการ

ไม่เปิดเผยข้อมูล กิจการต้องตระหนักอยู่เสมอว่างบการเงินระหว่างกาลต้องให้ข้อมูลทุกอย่างที่

ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวด

ระหว่างกาลน้ัน 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจําปี 

26 หากการประมาณการจํานวนเงินที่ไดร้ายงานไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อน  

มีการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นนยัสําคญัในงวดระหว่างกาลงวดสุดทา้ยของรอบปีบญัชี โดยที่

กิจการจะไม่ไดน้ําเสนองบการเงินระหว่างกาลงวดสุดทา้ยนี้ แยกต่างหาก กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของงบการเงินประจําปีสําหรบัรอบปีบญัชีนั้น 

27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจํานวนเงิน (ถ้าปฏิบัติได้) ของการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญในงวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่

คล้ายคลึงกันใน งบการเงินระหว่างกาลตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่  16ก.4 ตัวอย่างของ 

การเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ การปรับลด

มูลค่าสินค้าคงเหลือ การปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ได้เคยรายงานไว้ใน 

งวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปีบัญชีเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ประมาณการ กจิการไม่ต้องรวมข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมที่เปิดเผยใน งบการเงินระหว่างกาลไว้

ในงบการเงินประจาํปี 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจําปี 

28 กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรบังบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี 

เวน้แต่นโยบายการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลงัวนัที่ในงบการเงินประจําปีล่าสุดนั้นจะใชใ้น

งบการเงินประจําปีถดัไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ

นําเสนองบการเงินเป็น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ

วดัผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การวดัมูลค่าเพื่อจัดทํา 

งบการเงินระหว่างกาลตอ้งจดัทําตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

29 ข้อกําหนดที่ ว่ากิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหว่างกาลและ                 

งบการเงินประจําปีอาจทําให้ดูเหมือนว่าการวัดมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็นอิสระจาก 

รอบระยะเวลารายงานอื่นๆ แต่ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนาํเสนองบการเงิน

ระหว่างกาล ต้องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดาํเนินงานประจาํปีช้ีให้เหน็ว่างวดระหว่าง

กาลเป็นส่วนหน่ึงของงวดปีบัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึง

ปัจจุบันอาจทาํให้กจิการต้องคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการของจาํนวนที่ได้รายงานไว้ใน

งวดระหว่างกาลก่อนๆ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน อย่างไรกต็าม หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการ

สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายสาํหรับงวดระหว่างกาลยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่

ใช้ในงบการเงินประจาํปี 

30 ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปน้ี 

30.1   หลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ       

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                  

ในงวดระหว่างกาลเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่กิจการใช้ในการจัดทาํงบการเงิน

ประจาํปีไม่ว่ากิจการจะจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากกิจการ

รับรู้และวัดมูลค่ารายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหน่ึงและเปล่ียนแปลงประมาณ

การในงวดระหว่างกาลต่อมาในรอบปีบัญชีเดียวกัน กิจการต้องทาํการเปล่ียนแปลง

ประมาณการน้ันในงวดระหว่างกาลที่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการบันทกึเพ่ิมหรือกลับ

บัญชีรายการขาดทุนที่ได้บันทกึไปแล้ว 

30.2   รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ตามคาํนิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้องไม่บันทกึเป็น

รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้องรอข้อมูล

เพ่ิมเติมในอนาคตก่อนที่จะกาํหนดได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวจะเป็นสินทรัพย์ตามคาํนิยาม

หรือไม่ หรือด้วยเหตุผลที่ว่าจาํนวนกาํไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปี

บัญชีเดียวกนัจะได้ไม่แตกต่างกนัเกนิไป และ 

30.3   กจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้วยประมาณ

การที่ดีที่สุดโดยอัตราที่ใช้ในการคาํนวณต้องเป็นอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก

ทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปีบัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินได้    
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ค้างจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบัญชีเดียวกันหากการประมาณการของ

อตัราภาษีเงินได้ประจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

31 กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุว่า

การรับรู้รายการ คือ กระบวนการรวมรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหากรายการน้ันเป็นไปตามคาํนิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ ์

การรับรู้รายการ คาํนิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของ

การรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงินประจาํปีหรืองบการเงินระหว่างกาล  

32 กิจการต้องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด

ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปีบัญชี รายจ่ายซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ตาม            

คาํนิยาม ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชีจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ในทาํนอง

เดียวกนัหน้ีสนิ ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้องเป็นภาระผูกพันที่กิจการมีอยู่ ณ วันน้ัน 

ซ่ึงเป็นหลักการที่ถือปฏบัิติเช่นเดียวกบัการรับรู้หน้ีสนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาํปี 

33 ลักษณะสาํคัญของการเกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและกระแสออกของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้เกิดข้ึนแล้ว ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็นรายได้และ

ค่าใช้จ่ายกต่็อเม่ือกระแสเข้าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว ในทางกลับกันกิจการต้องไม่

รับรู้รายการเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายหากกระแสเข้าหรือกระแสออกน้ันยังไม่เกดิข้ึน กรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุว่ากิจการควรรับรู้

ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจากมีการลดลงของ

สนิทรัพย์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิ และเม่ือกจิการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินใน 

งบแสดงฐานะการเงินหากรายการน้ันไม่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามคาํนิยาม 

34 ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด  

ที่รายงานในงบการเงิน กิจการที่นาํเสนอเฉพาะงบการเงินประจาํปีสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี

ทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดงวดปีบัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นการที่กิจการนาํเกณฑ์ยอดสะสมจาก 

ต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันมาใช้น่ันเอง 

35 กิจการที่นําเสนองบการเงินรายคร่ึงปีสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปีหรือหลังจากน้ันใน 

ช่วงสั้น ๆ เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนแรก และใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวัน 

สิ้นงวดปีบัญชีหรือหลังจากน้ันในช่วงสั้น ๆ เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินสาํหรับงวดสิบสองเดือน 

การวัดมูลค่าสาํหรับสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการที่อาจเป็นไปได้ของ

จํานวนเงินที่เคยประมาณไว้สําหรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาล 

ของงวดดังกล่าว อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 กาํหนดให้มีการเปิดเผย

เกี่ยวกบัลักษณะและจาํนวนของการเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยสาํคัญ 

36 กิจการที่นาํเสนองบการเงินบ่อยคร้ังกว่ารายคร่ึงปีต้องวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายสาํหรับ 

งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่



 

16 

ขณะที่จัดทาํงบการเงินแต่ละงวดน้ัน จาํนวนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล

ปัจจุบันต้องรวมการเปล่ียนแปลงประมาณการของจาํนวนที่แสดงไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน

ของปีบัญชีเดียวกันโดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลงวดก่อน อย่างไรกต็าม                

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 กาํหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจาํนวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยสาํคัญ 

รายไดที้ไ่ดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้ไ่ดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดที้ไ่ดร้บัเป็นครั้งคราว 

37 รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่รบัเป็นวฏัจักร หรือรายไดที้่ไดร้บัเป็นครั้ งคราวตอ้ง 

ไม่คาดการณห์รือรอการรบัรู ้ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาล หากการคาดการณห์รือการรอรบัรู ้

ดงักล่าวไม่เหมาะสม ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีนั้นของกิจการ 

38 ตัวอย่างของรายได้ที่ยังไม่เกิด ซ่ึงกิจการไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รายได้

จากเงินปันผล รายได้ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีบางกิจการอาจได้รับรายได้

ในงวดระหว่างกาลบางงวดสูงกว่างวดอื่นๆ ในรอบปีบัญชีเดียวกันเป็นประจาํ เช่น รายได้จาก

การขายสนิค้าปลีกตามฤดูกาล กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจาํนวนเม่ือเกดิข้ึน  

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนอย่างไม่สมํา่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 

39 ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สมํา่เสมอในระหว่างปีบญัชีของกิจการ ตอ้งคาดการณห์รือรอการรบัรู ้

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการจัดทํารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมื่อเป็นการเหมาะสมที่กิจการ

จะคาดการณห์รือรอการรบัรูต้น้ทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี  

การนาํหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 

40 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การใชก้ารประมาณการ 

41 กิจการตอ้งใชวิ้ธีวดัมูลค่าที่ทําใหม้ัน่ใจว่า ขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ

เชื่อถือได ้รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคญัอย่างเหมาะสม เพือ่ให้

ผูใ้ช้งบการเงินเข้าใจฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการ กิจการอาจอาศัย    

การประมาณการทีส่มเหตุสมผลเพือ่วดัมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงินประจําปีและ     

งบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงตามปกติกิจการจําเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการในการจัดทํา              

งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่อ้งใชใ้นการจดัทํางบการเงินประจําปี 

42 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ 

43 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี นอกเหนือจากการถือปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงที่

กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึง่

ดงัต่อไปนี้  

43.1 ปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและ 

งบการเงินระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนๆ ที่นํามาเปรียบเทียบ ซ่ึงจะปรับ

ยอ้นหลังในงบการเงินประจําปีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 

2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือ 

43.2 ปรบัปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและ งบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนๆที่นํามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบญัชีใหม่

โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นตน้ไปนบัจากวันแรกสุดที่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั  

หากไม่สามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วนัตน้ปีบญัชีจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชีทีมี่ผลกระทบต่อรอบปีบญัชีก่อน ๆ ไดใ้นทางปฏิบติั 

44 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน

สาํหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปีบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมี

การประกาศใช้) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องสะท้อนให้เหน็ด้วยวิธีปรับย้อนหลังโดย

กิจการต้องปรับข้อมูลทางการเงินของงวดก่อนที่ ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถทําได้ใน 

ทางปฏิบัติ อย่างไรกต็ามหากกิจการไม่สามารถกาํหนดจํานวนสะสมที่ต้องใช้ปรับย้อนหลัง 

งบการเงินของงวดก่อนๆ ได้ในทางปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว กาํหนดให้กิจการ

สามารถใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ ส่วนผลกระทบ

ตามย่อหน้าที่ 43 กําหนดให้กิจการที่เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในปีบัญชีปัจจุบันใช้วิธีปรับ

ย้อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป แต่ต้องถือปฏิบัติตั้งแต่

ต้นปีบัญชี 

45 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันในรอบปีบัญชี

เดียวกัน เน่ืองจากจะทาํให้การปันส่วนรายการระหว่างงวดทาํได้ยาก นอกจากน้ียังจะทาํให้ 

ผลการดาํเนินงานไม่มีความชัดเจน และทาํให้เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้าใจ      

งบการเงินระหว่างกาล  

วนัถอืปฏิบติั   

46 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ  

47 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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48 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

49  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

50  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

51 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

52 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

53 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54 กิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 16ก ในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเท็จจริงน้ีและถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับกิจการที่ดําเนินธุรกิจ 

ดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

55 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

56 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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