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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34  

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

 

บทน า  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

- ก าหนดเนื้อหาขั้นต ่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินแบบย่อ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบ

สองงบ งบกระแสเงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตามที่ก  าหนด และ  

- ระบุวิธีรับรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ควรใช้ในรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล 

ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ใช้รายงานระหว่างกาลของกิจการได้อ่านรายงานประจ าปีของปี

ล่าสุด ดังน้ันข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวแทบจะไม่มีการกล่าวซ า้

หรือได้ปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ในรายงานระหว่างกาล แต่ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหว่างกาลในเบ้ืองต้นจะอธบิายถึงเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงมีผลต่อ

ความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการต้ังแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานของปีล่าสดุ 

กิจการควรใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ 

งบการเงินประจ าปี เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจ าปีล่าสุด

น้ันจะใช้ในงบการเงินประจ าปีถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็นปีละคร้ัง ทุกงวด

คร่ึงปี หรือทุกไตรมาส ต้องไม่มีผลกระทบต่อการวัดผลการด าเนินงานประจ าปี การวัดมูลค่าเพ่ือ

จัดท าการรายงานระหว่างกาลต้องจัดท าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ในการตัดสินใจถึงเร่ืองการรับรู้รายการ การจัดประเภทรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล กจิการควรประเมินความมีสาระส าคัญของ

เร่ืองดังกล่าวโดยสัมพันธ์กับข้อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลน้ัน มิใช่ข้อมูลที่ได้จากการ

ประมาณการส าหรับปี   
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ค านยิาม 

งวดระหว่างกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี 

รายงานทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์

หรืองบการเงินแบบย่ออย่างใดอย่างหน่ึง ส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่สั้นกว่างวดเตม็ปีบัญชี 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากจิการประเภทใดที่ควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ควรเผยแพร่บ่อยแค่ไหน หรือควรเผยแพร่ให้เสรจ็ภายในก าหนดเท่าใดหลังวันสิ้นสุด

งวดระหว่างกาล การก าหนดในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานก ากับดูแล

ด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก ากับดูแลด้านบัญชีอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ใช้ส าหรับบริษัทที่ถูกก าหนดหรือเลือกที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชี  

 

 ผู้ใช้งบการเงินต้องพิจารณารายงานทางการเงินระหว่างกาลแยกจากงบการเงินประจ าปี 

กิจการที่อาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือ

อาจไม่ได้น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปีบัญชี  ยังคงต้องจัดท างบการเงินประจ าปี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลระบุว่าจัดท าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง 

รายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการต้องจัดท าตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีด้วย 

 

ตวัอย่าง เกณฑใ์นการจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลและการเปิดเผยข้อมูล 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่3 และ 19) 

 รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง รายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทเลือกน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็

ตามบริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบ

การเงินประจ าปี 

 รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีที่

น าเสนอคร้ังล่าสุด ดังน้ัน รายงานทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

ผู้ใช้งบการเงินควรใช้รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสดุ 
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 รายงานทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการ

ตามกฎหมาย รายงานทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยน้ี 

 

เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

 กจิการอาจถูกก าหนดหรือเลือกที่จะให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินระหว่างกาลน้อยกว่างบ

การเงินประจ าปี โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลที่ทนัต่อเวลากับต้นทุนที่ต้อง

เสยีไปในการจัดท าข้อมูลน้ัน และเพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลซ า้ซ้อน   

  

วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลคือ การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน

ประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุดเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังน้ัน รายงานทางการเงินระหว่างกาล จึง

เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอ

ซ า้ซ้อนกบัข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

  

กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณต์ามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1  เรื่อง การน าเสนองบการเงิน หรือน าเสนองบการเงินระหว่าง

กาลแบบย่อ หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหวัขอ้เรื่อง

และยอดรวมย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจ าปีล่าสุด และเปิดเผยหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่ก าหนดในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  กิจการตอ้งแสดงรายการ

แต่ละบรรทดัหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมหากการไม่แสดงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมนั้นท าให้

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบดิเบอืนไปจากความเป็นจริง  

 รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นต ่าดังต่อไปนี้  

1. งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ 

2. งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบสองงบ 

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ 

4. งบกระแสเงินสดแบบย่อ 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนด 

หากกจิการแสดงรายการของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตามที่

ระบุในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กิจการต้อง

แสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อในรูปแบบงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากด้วย 

กจิการต้องแสดงส่วนประกอบของก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดในงบก าไร

ขาดทุนส าหรับงวดระหว่างกาล ไม่ว่าจะเป็นงบก าไรขาดทุนแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ เมื่อกิจการอยู่

ในขอบเขตที่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
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หากกิจการแสดงรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก กิจการ

ต้องแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด ในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก 

 

เหตุการณ์และรายการที่มีนัยส าคัญ 

กิจการต้องเปิดเผยในรายงานทางการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการที่มี

นัยส าคัญซ่ึงเป็นประโยชน์ และท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของกจิการ นับต้ังแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีล่าสุด ข้อมูลที่เปิดเผยต้อง

เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีล่าสดุ 

กิจการอาจต้องเปิดเผยเหตุการณ์และรายการต่อไปน้ีหากข้อมูลดังกล่าวมีนัยส าคัญต่อ

ความเข้าใจรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ตัวอย่างเช่น 

 

1. การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับ 

 

ตวัอย่าง 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่15ข.1) 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส าหรับงวดเก้า

เดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กนัยายน 25x1 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1  xx xx 

บวก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือระหว่างงวด xx xx 

หัก: โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือ   

 ระหว่างงวด xx xx 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน xx xx 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 25x1 xx xx 

 

2. การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตัน สินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า หรือ

สนิทรัพย์อื่น 

3. การกลับบัญชีประมาณการหน้ีสนิที่เกดิจากต้นทุนของการปรับโครงสร้าง 

4. การได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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ตวัอย่าง 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่15ข.4) 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กนัยายน 25x1 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 xx xx 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน xx xx 

โอนเข้า (ออก) ระหว่างงวด xx xx 

จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่จ าหน่าย xx xx 

ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ xx xx 

   ตัดจ าหน่าย xx xx 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด xx xx 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์ระหว่างงวด xx xx 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน xx xx 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กนัยายน 25x1 xx xx 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศ มีข้อจ ากัดในการก่อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก

สถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน บริษัทอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการผลิต

ของบริษัทย่อย โดยหยุดสายการผลิตอาหารสตัว์บางส่วนที่เมืองลียอง รัฐจอร์เจีย และคาดว่าจะหยุด

ผลิตภายในวันที่ xxx  บริษัทบันทึกต้นทุนการปรับโครงสร้างน้ีส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25x1 เป็นจ านวนเงิน xx ล้านบาท และ xx ล้านบาท ตามล าดับ ต้นทุน

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน ค่าตัด

จ าหน่ายสนิค้าคงเหลือและที่ดิน อาคาร อุปกรณ์รวมทั้งต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสที่สามของปีปัจจุบัน บริษัทได้มีการบันทกึผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงินรวม xx ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หรือ xx ล้านบาท เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงหยุด

สายการผลิตจากการปรับโครงสร้างการผลิตของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์น้ีรวมแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมส าหรับงวดสาม

เดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กนัยายน 25x1 
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5. ภาระผูกพันที่จะซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ตวัอย่าง 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่15ข.5) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงส่วน

ใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการสั่งซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์เป็น

จ านวนเงิน xx ล้านบาท และ xx ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  (31 ธันวาคม 25x0: xx ล้านบาท และ 

xx ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเกี่ยวเน่ืองกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซ้ือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของบริษัทจ านวน xx  ล้านบาท (31 ธันวาคม 25x0: xx ล้าน

บาท และ xx ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

6. การช าระค่าเสยีหายที่เกดิจากการฟ้องร้อง 

7. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส าคัญส าหรับข้อมูลที่เคยน าเสนอในงวดก่อน 

8. การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย 

9. การผิดนัดช าระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ดีข้ึน ณ 

วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

10. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11. การโอนระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 

ตวัอย่าง 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่15ข.11) 

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างระดับของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เกิดการโอนข้ึน ทั้งน้ีไม่มีการโอนระหว่างล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 25x1 

 

หรือ 

ตารางข้างล่างแสดงการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนระดับ 3 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 

มีนาคม 25x1  
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ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ ทีใ่ห้

ผลตอบแทนสูง 

ยอดยกมา 5,000 - 

โอนเข้าระดับ 3 - 600 

ก าไรขาดทุนส าหรับงวด   

   รวมในก าไรสทุธิ – ก าไร (ขาดทุน )จากการลงทุน - (40) 

   รวมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น – หลักทรัพย์เผือ

ขาย 

150 - 

ขาย - (540) 

ยอดยกไป 5,150 - 

 

โอนไปยังระดับที่ 3 จากระดับ  2  เน่ืองจากการลดลงของอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี

ผลในการเพ่ิมข้ึนอย่างมากในการปรับความเสี่ยงด้านสนิเช่ือ ซ่ึงที่ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัข้อมูลที่สังเกตได้ 

หุ้นกู้ดังกล่าวได้ขายในตลาดรองในช่วงระยะเวลาที่รายงาน 

 

นโยบายของบริษัทคือ  การรับรู้การโอนเข้าและการโอนออกของระดับล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิการโอน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25x1  บริษัทได้โอนพันธบัตรรัฐบาลที่มีมูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่โอนเท่ากับ  1,000 บาท (ณ 31 มีนาคม 25x1 เท่ากับ 1,050 บาท) จากระดับที่ 1 

ไปเป็นระดับที่ 2  เน่ืองจากตลาดส าหรับพันธบัตรที่เหมือนกันกลายเป็นตลาดที่ไม่มีการซ้ือขาย  ไม่

มีการโอนจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 ในระหว่างงวด 

 

12. การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนใน

วัตถุประสงค์ หรือการเปล่ียนการใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

13. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน หรือสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นใน

รายงานทางการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินระหว่างกาล หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปยังรายงานอื่น 

(เช่น การวิเคราะห์ของผู้บริหาร หรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง) ซ่ึงเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งบการเงิน

พร้อมกับงบการเงินระหว่างกาล หากผู้ใช้งบการเงินระหว่างกาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดย

การอ้างอิงในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล จะถือว่ารายงานทางการเงินระหว่าง
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กาลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ การเปิดเผยข้อมูลต้องแสดงรายการตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึง

ปัจจุบัน 

1. กจิการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาล เช่นเดียวกับที่

ใช้ในงบการเงินประจ าปี หรือกิจการได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีหรือวิธีการค านวณ โดยเปิดเผย

ถึงลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงน้ัน 

 

ตวัอย่าง นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่16ก.1 และ 28) 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ

เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ยกเว้นการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชี เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ส าหรับรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains and losses)  

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

2. การอธบิายความเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร

หรือฤดูกาล 

 

ตวัอย่าง การด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่16ก.2) 

ยอดรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทจากการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

น า้อดัลมเป็นไปตามฤดูกาล รายได้จากการขายและรายจ่ายส่วนใหญ่โดยปกติเกดิในช่วงฤดูร้อน 

 

3. ลักษณะและจ านวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 

ก าไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นรายการไม่ปกติเน่ืองจากลักษณะ ขนาด หรือการเกิดขึ้ นของ

รายการน้ัน 

4. ลักษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนเงินที่เคยรายงาน

ไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปีบัญชีเดียวกัน หรือการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวน

เงินที่เคยรายงานในงวดปีบัญชีล่าสดุ 
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ตวัอย่าง การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ  

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่16ก.4, 28 และ 41) 

ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ รับรู้

และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่

ประมาณการไว้ 

 

ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยส าคัญในการ

ถือปฏบัิติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการ

ประมาณการซ่ึงถือปฏบัิติเช่นเดียวกันในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

25x0 และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังน้ี 

 

หมายเหตุ 4 การซ้ือธุรกจิ 

หม า ย เ ห ตุ  6,  7 

และ 8 

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการและหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

หมายเหตุ 12 อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมขึ้ นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน

พนักงาน และอตัรามรณะ 

หมายเหตุ 17 ประมาณการหน้ีสนิ และหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน 

 

5. การซ้ือคืน การช าระคืน และการออกตราสารหน้ีและตราสารทุน 

6. จ านวนเงินปันผลจ่าย แยกแสดงตามประเภทของหุ้นสามัญและหุ้นประเภทอื่น 
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ตวัอย่าง เงินปันผลจ่าย 

(อา้งอิงย่อหนา้ที ่16ก.6) 

   

เงินปันผล

ที่อนุมัติ

จ่าย 

 

เงินปันผล 

ระหว่างกาลที่

จ่ายไปแล้ว 

 

 

เงินปันผล  

ที่จ่ายเพ่ิม 

 

 

จ านวน     

เงินปันผล 

จ านวน               

เงินปันผลส่วน      

ที่เป็นของผู้ถอืหุ้น                  

ซ่ึงไม่มีสทิธิ 

 

 

จ านวน 

เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมัติโดย ต่อหุ้น ต่อหุ้น ต่อหุ้น ที่จ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ที่จ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปี 

25x0 

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น                 

เมื่อวันที่ xx เมษายน 22x1 

1.00 0.30 0.70 3,500 (50) 3,450 

เงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรับปี 25x1 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ   เมื่อวันที่ xx 

สงิหาคม 25x1 

0.25 - 0.25 1,250 (20) 1,230 

       4,680 

        

เงินปันผลประจ าปี 

25x1 

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น                 

เมื่อวันที่ xx เมษายน 25x2 

0.8 0.25 0.55 2,750 (15) 2,735 

เงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรับปี 25x2 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ   เมื่อวันที่ xx 

สงิหาคม 25x2 

0.25 - 0.25 1,250 (10) 1,240 

       3,975 

 

7. ข้อมูลตามส่วนงาน ส าหรับกิจการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง 

ส่วนงานด าเนินงาน ก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินประจ าปี ต้อง มี

ค าอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด ในเกณฑ์การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวัด

มูลค่าก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

8. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ได้แสดงในงบการเงินระหว่างกาล

ที่น าเสนอ 

9. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาลซ่ึง

รวมถึงการรวมธุรกจิ  

10. ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อหน้าที่ 91 

ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรมและย่อหน้าที่ 25 26 และ28 ถึง 30 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ตัวอย่าง 

เครือ่งมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มี

ดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

31 มีนาคม 25x0          

หมุนเวียน          

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนที่เป็น

หลักทรัพย์เผ่ือขาย xx  xx  xx  xx  xx 

 

 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

31 ธนัวาคม 25x1          

หมุนเวียน          

ตราสารหน้ี/ตราสารทุนที่เป็น

หลักทรัพย์เผ่ือขาย xx  xx  xx  xx  xx 

 

ล าดับของมลูค่ายุติธรรม 

 

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่า

ยุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ ต่างกันของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ใน 

การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังน้ี 

 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิอย่างเดียวกันและกจิการสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า 

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือ

หน้ีสนินั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนินั้น 

กลุ่มบริษัท/บริษัท พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารหน้ี ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใช้

กระแสเงินสดตามสญัญาและอตัราคิดลดที่เกี่ยวข้องกบัตลาด 
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เครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x0 ลูกหน้ี (เจ้าหน้ี)  ตามสัญญาแลกเปล่ียน 

และสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสทุธ ิมีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 25x1  25x0  25x1  25x0 

สัญญาแลกเปลีย่น        

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน xx  xx  xx  xx 

เจ้าหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียน ** xx  xx  xx  xx 

รวมลูกหน้ี (เจ้าหน้ี) ตามสัญญาแลกเปล่ียน xx  xx  xx  xx 

        

สัญญาอัตราแลกเปลีย่นล่วงหนา้        

ลูกหน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า xx  xx  xx  xx 

เจ้าหน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า**  

xx 

  

xx 

  

xx 

  

xx 

รวมเจ้าหน้ีตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้า xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

        

รวมสัญญาแลกเปลีย่นและอัตราแลกเปลีย่นล่วงหนา้       

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        

   แลกเปล่ียนล่วงหน้า xx  xx  xx  xx 

เจ้าหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        

   แลกเปล่ียนล่วงหน้า** xx  xx  xx  xx 

รวมลูกหนี้ ตามสญัญา (เจา้หนี้ )        

   แลกเปลีย่นและอตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้  xx  xx  xx  xx 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 25x1  25x0  25x1  25x0 

        

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) หมุนเวียน        

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น xx  xx  xx  xx 

หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น xx  xx  xx  xx 

รวมสินทรพัย ์(หนี้ สิน) หมุนเวียน xx  xx  xx  xx 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ไม่หมุนเวียน        

ลูกหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนและอตัรา        

   แลกเปล่ียนล่วงหน้า xx  xx  xx  xx 

รวมสินทรพัย ์(หนี้ สิน) ไม่หมุนเวียน xx  xx  xx  xx 

รวม xx  xx  xx  xx 

 

ราคาตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนและสัญญาอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x0 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามสญัญา**  มูลค่ายุติธรรม* 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 25x1  25x0  25x1  25x0 

สญัญาแลกเปล่ียน xx  xx  xx  xx 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า xx  xx  xx  xx 

รวม xx  xx  xx  xx 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามสญัญา**  มูลค่ายุติธรรม* 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 31 มีนาคม  31 

ธนัวาคม 

 25x1  25x0  25x1  25x0 

สญัญาแลกเปล่ียน xx  xx  xx  xx 
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สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า xx  xx  xx  xx 

รวม xx  xx  xx  xx 

 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า คือ การปรับมูลค่าของสัญญาที่บริษัทท าไว้กับธนาคารต้ังแต่เร่ิมต้น  

ด้วยราคาตลาด  วันที่ในรายงานเพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงมูลค่าของสญัญา ณ เวลาปัจจุบันมากข้ึน 

 

** ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า คือ มูลค่าของสัญญาที่บริษัทท าไว้กับธนาคารต้ังแต่เร่ิมต้น และจะต้อง

จ่ายช าระคืนเมื่อถึงวันครบก าหนดตามสญัญา 

 

11. กิจการที่จะกลายเป็นหรือสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่

ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และต้องเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  9ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

12. การจ าแนกรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้า 

114 ถึง 115 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับ

ลูกค้า 

การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจัดท าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินหากไม่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งวดที่ต้องน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาลปัจจุบัน และงบแสดงฐานะการเงิน

เปรียบเทยีบ ณ วันสิ้นงวดปีล่าสดุที่ผ่านมา 

2. งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดระหว่างกาลปัจจุบัน และ  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่แสดงยอดสะสมต้ังแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงวันสิ้น

งวดระหว่างกาล พร้อมทั้งงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเปรียบเทียบ เพ่ือการ

เปรียบเทยีบส าหรับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของซ่ึงแสดงยอดสะสมต้ังแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบัน

จนถึงวันสิ้นงวดระหว่างกาล พร้อมทั้งงบการเงินเปรียบเทยีบดังกล่าวกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

4. งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้ งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงวันสิ้ นงวด 

ระหว่างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทยีบ เพ่ือเปรียบเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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รายงานทางการเงินระหว่างกาลครึง่ปีแรก 

งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่ง

กาลทีน่ ามา

เปรียบเทียบ 

งบการเงินปี

ก่อนล่าสดุ 

 30/06/25x1 30/06/25x0 31/12/25x0 

    

งบแสดงฐานะการเงิน /  / 

    

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

- ส าหรับงวดปัจจุบันและส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสดุ 

/ /  

    

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ    

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / /  

    

งบกระแสเงินสด    

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / /  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลครึง่ปีหลงั งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่งกาลที่

น ามาเปรียบเทียบ 

 31/12/25x1 31/12/25x0 

   

งบแสดงฐานะการเงิน / / 
   

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / / 

- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 

   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนในส่วนของเจ้าของ   
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- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 

   

งบกระแสเงินสด   

- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 

 

 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสแรก 

งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่งกาล

ทีน่ ามา

เปรียบเทียบ 

งบการเงินปี

ก่อนล่าสดุ 

 31/03/25x1 31/03/25x0 31/12/25x0 

    

งบแสดงฐานะการเงิน /  / 

    

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / /  

 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ    

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / /  

    

งบกระแสเงินสด    

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / /  
 

 

 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที ่2 

งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่ง

กาลทีน่ ามา

เปรียบเทียบ 

งบการเงินปี

ก่อนล่าสดุ 

 30/06/25x1 30/06/25x0 31/12/25x0 

    

งบแสดงฐานะการเงิน /  / 

    

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / /  

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / /  
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ    

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / /  

    

งบกระแสเงินสด    

- ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ / /  

 

 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที ่3 

งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่ง

กาลทีน่ ามา

เปรียบเทียบ 

งบการเงินปี

ก่อนล่าสดุ 

 30/09/25x1 30/09/25x0 31/12/25x0 

    

งบแสดงฐานะการเงิน /  / 

    

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น    

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / /  

- ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุ / /  

    

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ    

- ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุ / /  

    

งบกระแสเงินสด    

- ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสดุ / /  

 

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที ่4 งวดระหวา่งกาล

ปัจจบุนั 

งวดระหวา่งกาลที่

น ามาเปรียบเทียบ 

 31/12/25x0 31/12/25x0 

   

งบแสดงฐานะการเงิน / / 
   

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   

- ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ / / 

- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 
   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ   
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- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 

   

งบกระแสเงินสด   

- ส าหรับงวดสบิสองเดือนสิ้นสดุ / / 
 

 

 

ความมีสาระส าคัญ 

กจิการต้องประเมินความมีสาระส าคัญของรายการโดยสมัพันธก์บัข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาลน้ัน กิจการอาจใช้ประมาณการในการวัดมูลค่ามากกว่าที่ใช้ในการวัดมูลค่า

งบการเงินประจ าปี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ระบุว่าข้อมูลจะมี

สาระส าคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 

 หากการประมาณการจ านวนเงินที่ ไ ด้รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลของงวดก่อน 

มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นนัยส าคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายของรอบปีบัญชี โดยที่กิจการ

ไม่ได้น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายแยกต่างหาก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับ ลักษณะและจ านวนของการเป ล่ียนแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีน้ัน เช่น ค่าโฆษณา ค่าอบรมพนักงาน และเงินบริจาค เป็นต้น 

ซ่ึงเกิดขึ้ นไม่สม ่าเสมอระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เป็นต้นทุนรอตัดบัญชีใน

รายงานทางการเงินระหว่างกาลส าหรับต้นทุนที่ยังไม่เกดิข้ึน เน่ืองจากยังไม่เข้าค านิยามของหน้ีสนิ 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน

ประจ าปี เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจ าปีล่าสุดน้ันจะใช้

ในงบการเงินประจ าปีถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการ ต้องไม่มีผลกระทบต่อการวัดผลการ

ด าเนินงานประจ าปี ดังน้ัน การวัดมูลค่าเพ่ือจัดท างบการเงินระหว่างกาลต้องจัดท าตามเกณฑ์ยอด

สะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ระบุว่า การรับรู้รายการ คือ กระบวนการรวม

รายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ หากรายการน้ัน

เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ค านิยามของสินทรัพย์ หน้ีสิน 

รายได้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของการรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน

ประจ าปีหรือรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
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 กจิการต้องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด

ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปีบัญชี รายจ่ายที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ตามค านิยาม ณ วันสิ้นงวด 

ปีบัญชี ต้องไม่บันทกึเป็นสนิทรัพย์ ในท านองเดียวกัน หน้ีสิน ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาล

ต้องเป็นภาระผูกพันที่กจิการมีอยู่ ณ วันน้ัน ซ่ึงเป็นหลักการที่ถือปฏบัิติเช่นเดียวกับการรับรู้หน้ีสิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปี 

ลักษณะของการเกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและกระแสออกของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้เกิดข้ึนแล้ว กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ระบุว่า กิจการ

ควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเน่ืองจากมี 

การลดลงของสินทรัพย์หรือมีการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน และสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้

กิจการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินหากรายการน้ันไม่เป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิตามค านิยาม 

  

รายได้ที่ได้รับตามฤดูกาล รายได้ที่ได้รับเป็นวัฏจักร หรือรายได้ที่ได้รับเป็นคร้ังคราว 

 ต้องไม่คาดการณ์หรือรอการรับรู้ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล หากการคาดการณ์หรือการรอ

รับรู้ดังกล่าวไม่เหมาะสม ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีน้ันของกิจการ เช่น รายได้เงินปันผล รายได้ค่าสิทธ ิ

และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

 ต้นทุนที่เกดิข้ึนอย่างไม่สม ่าเสมอในระหว่างรอบปีบัญชี 

 ต้องคาดการณ์หรือรอการรับรู้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานในงวดระหว่างกาล  

กต่็อเม่ือเป็นการเหมาะสมที่กจิการจะคาดการณ์หรือรอการรับรู้ต้นทุนดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 

เช่น ค่าโฆษณา ค่าอบรมพนักงาน และเงินบริจาค เป็นต้น ซ่ึงเกิดขึ้ นไม่สม ่าเสมอระหว่างรอบ

ระยะเวลาบัญชี ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เป็นต้นทุนรอตัดบัญชีในรายงานทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ

ต้นทุนที่ยังไม่เกดิข้ึน เน่ืองจากยังไม่เข้าค านิยามของหน้ีสนิ 
 

 

การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ  

 กจิการต้องปฏบัิติตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

1. ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปีบัญชีปัจจุบันและ 

งบการเงินระหว่างกาลของรอบปีบัญชีก่อนๆ ที่น ามาเปรียบเทยีบ ซ่ึงจะปรับย้อนหลังในงบการเงิน

ประจ าปีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ 

2. ปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปีปัจจุบันและงบการเงินระหว่างกาล

ของรอบปีก่อนๆ ที่น ามาเปรียบเทยีบตามนโยบายการบัญชีใหม่โดยวิธีเปล่ียนทันทนัีบจากวันแรก

สุดที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ หากไม่สามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันต้นปีบัญชีจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อรอบปีบัญชีก่อนๆ ได้ 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)   (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้า 20 

 

อย่างไรกต็าม เมื่อกิจการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง ปรับย้อนหลัง

รายการในงบการเงิน หรือจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ถ้าหากรายงานทางการเงินระหว่างกาล

จัดท าแบบงบการเงินแบบสมบูรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  1 เ ร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ต้องจัดท าด้วย แต่หากกิจการจัดท า 

งบการเงินแบบย่อตามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน  

ไม่ต้องจัดท า 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ผู้ได้รับผลกระทบคือ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ต้องการ

จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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ภาคผนวก 

 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1. ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน ให้เปิดเผยรายละเอียดสินทรัพย์ของ

บริษัทที่เข้าเกณฑ์การจัดช้ันสินทรัพย์แต่ละช้ัน ทั้งน้ี ให้ใช้เกณฑ์การจัดช้ันสินทรัพย์ที่ก  าหนดโดย

หน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผู้ก ากบัดูแลการประกอบธุรกจิโดยตรงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์น้ัน 

2. ยอดรวมรายการซ้ือและรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดข้ึนระหว่างงวด ในกรณี

บริษัทที่มีรายการเกนิกว่าสองเทา่ของยอดคงค้างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และเกินร้อย

ละห้าของสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวด เว้นแต่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์น้ันมีบริษัท

หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกนัชีวิต หรือบริษัทประกนัวินาศภัยเป็นบริษัทย่อย 

 

 

 ตวัอย่าง 

 เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธนัวาคม 25x0 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เพ่ือค้า ดังน้ี 

      หน่วย : (พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 25x1 31 ธนัวาคม 25x0 

 ราคาทุน มูลค่า

ยุติธรรม 

ราคาทุน มูลค่า

ยุติธรรม 

   (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) 

หลกัทรพัยเ์พือ่คา้     

ตราสารทุน xx xx xx xx 

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน 

ในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

รวมหลักทรัพย์เพ่ือค้า – สุทธ ิ xx xx xx xx 
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เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับช้ันที่ 1 ซ่ึงเป็นการใช้ข้อมูลราคา

เสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือหลังสดุ ณ สิ้นวันท าการสดุท้ายของ

งวดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 25x0 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เพ่ือค้ามีการเปล่ียนแปลงดังน้ี 

      หน่วย : (พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 25x1 25x0 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม – สุทธิ xx xx 

ซ้ือระหว่างงวด xx xx 

ขายระหว่างงวด xx xx 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้า xx xx 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม – สทุธิ xx xx 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 25x0 บริษัทและบริษัทย่อยมี

มูลค่าก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพย์เพ่ือค้าที่เกดิข้ึนแล้ว และมูลค่าก าไร 

(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า ดังน้ี  

      หน่วย : (พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 25x1 25x0 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า xx xx 

ขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

 

xx 

 

xx 

สทุธิ xx xx 

 

 

3. การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

4. รายการบัญชีระหว่างบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 

5. ภาระผูกพันและหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนในภายหน้า 

 

*************** 


