เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๕/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๔๙/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
งบการเงินระหว่างกาล

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 34 : Interim Financial Reporting (Bound volume
2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มีการปรั บปรุ งจากฉบั บปี 2557 โดยเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 16ก.11 54 ถึง 56
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
เนื้ อหาในงบการเงินระหว่างกาล
ส่วนประกอบขั้นตา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สาคัญ
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งวดทีต่ อ้ งนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
ความมีสาระสาคัญ

บทนา 1
1
4
5
8
9
15
16ก
19
20
23

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจาปี
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

26
28

การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจาปี
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดูกาล รายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่
ได้รบั เป็ นครั้งคราว
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
การนาหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
การใช้การประมาณการ

28
37

การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
วันถือปฏิบตั ิ

43
46

39
40
41
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มาตรฐานการบั ญชีฉบับที่ 34 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนด
ของกรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ี
ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ระบุ ถึ งงบการเงิน ระหว่ า งกาล ซึ่ งไม่ ได้ ครอบคลุ มในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น และให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
บทนา 2 งบการเงินระหว่ างกาล หมายถึ ง งบการเงินที่เป็ นงบการเงินแบบสมบู รณ์ หรื องบการเงินแบบย่ อ
อย่างใดอย่างหนึ่ง สาหรับงวดบัญชีท่สี ้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
บทนา 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ บังคับว่ ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่ งบการเงินระหว่างกาล
ควรเผยแพร่ บ่ อยเพี ยงใด หรื อควรเผยแพร่ ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลั งวั น สิ้น สุด
งวดระหว่างกาล การกาหนดในเรื่องดังกล่าวควรเป็ นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานกากับ
ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลด้ า นบั ญ ชี อ่ืน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ใช้ สาหรั บบริ ษัทที่ถูกกาหนดหรื อเลื อ กที่จะเผยแพร่ งบการเงิน ระหว่ างกาล
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
บทนา 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.1 กาหนดเนื้อหาขั้นต่าของงบการเงินระหว่างกาลซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
4.2 ระบุวิธรี ับรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าควรใช้ ในงบการเงินระหว่างกาล
บทนา 5 เนื้ อหาขั้นต่ าของงบการเงินระหว่ างกาลประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน แบบย่ อ งบกาไร
ขาดทุ นและก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จแบบย่ อ ที่แ สดงแบบงบเดี ยวหรื อแบบสองงบ งบกระแส
เงิ น สดแบบย่ อ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของเจ้ า ของแบบย่ อ และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินตามที่กาหนด หากกิจการแสดงรายการของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดง
แยกต่ างหากตามที่ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องแสดงข้ อมูลระหว่างกาลอย่างย่อ
จากงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากนั้นด้ วย
บทนา 6 ภายใต้ ข้อ สันนิ ษฐานที่ว่ าผู้ ท่ีอ่ านงบการเงิ นระหว่ างกาลของกิจการได้ อ่ า นรายงานประจ าปี
ของปี ล่ าสุด ดังนั้นข้ อมู ลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี ดังกล่ าวแทบจะไม่ มี
การกล่ า วซ้า หรื อ ได้ ปรั บ ปรุ ง ให้ ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นงบการเงิ น ระหว่ า งกาล แต่ ข้ อ มู ล ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในเบื้องต้ นจะอธิบายถึงเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง
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ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งมีผลต่อความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกิจการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปี ล่าสุด
บทนา 7 กิจการควรใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี
เว้ นแต่นโยบายการบัญชี ท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลังวั นที่ในงบการเงินประจาปี ล่าสุดนั้นจะใช้ ใน
งบการเงินประจาปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็ นปี ละครั้ง ทุกงวดครึ่งปี
หรื อทุกไตรมาส ไม่ ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการดาเนินงานประจาปี การวัดมูลค่าเพื่ อ
จัดทางบการเงินระหว่างกาลต้ องจัดทาตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บทนา 8 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนา 9 ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์
การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสาคัญของเรื่องดังกล่าวโดย
สัมพั น ธ์กับ ข้ อ มู ลทางการเงิน ของงวดระหว่ า งกาลนั้ น มิใช่ ข้อ มู ลที่ได้ จ ากการประมาณการ
สาหรับปี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะก าหนดเนื้ อหาขั้ น ต่ า ในงบการเงิ นระหว่ า งกาล
รวมทั้งหลั ก เกณฑ์ในการรั บรู้ และวั ดมู ลค่ ารายการที่น าเสนอในงบการเงิ นแบบสมบู ร ณ์หรื อ
แบบย่ อสาหรั บงวดระหว่ างกาล งบการเงินระหว่ างกาลที่เชื่ อ ถือได้ และทันต่ อ เวลาจะช่ วยให้
ผู้ลงทุน เจ้ าหนี้ และผู้ใช้ งบการเงินอื่นเข้ าใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดกาไรและ
กระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1

2

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้มิได้ กาหนดว่ ากิจการใดควรเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลและมิ ได้
กาหนดว่ ากิจการควรเผยแพร่ งบการเงิน ระหว่ างกาลบ่ อยเพี ยงใด หรื อ ควรเผยแพร่ ให้ เสร็จ
ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล หน่วยงานกากับ
ดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื มักจะกาหนดให้
กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้ องจัดทางบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ ปฏิ บั ติ กั บ กิ จ การที่ ต้ องเผยแพร่ หรื อ เลื อ กที่ จ ะเผยแพร่
งบการเงินระหว่างกาลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สนั บ สนุ น ให้ กิจ การที่มีหลั ก ทรั พ ย์ ซ้ ื อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พย์ จั ดทางบการเงิน ระหว่ า งกาลที่
เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ และสนับสนุนให้ กจิ การที่มีหลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้
1.1 จัดทางบการเงินระหว่างกาลอย่างน้ อย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปี แรกของรอบบัญชี และ
1.2 จัดทางบการเงินระหว่างกาลให้ พร้ อมใช้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลนั้น
ในการพิจารณาว่างบการเงินประจาปี หรือระหว่างกาลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
ผู้ใช้ งบการเงินต้ อ งพิ จารณางบการเงินระหว่ างกาลแยกจากงบการเงินประจาปี กิจการที่อาจ
นาเสนองบการเงินระหว่างกาลซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรืออาจไม่ได้ นาเสนอ
งบการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชี ยังคงต้ องจัดทางบการเงินประจาปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนั้นต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดทุกข้ อในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ และต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
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คานิยาม
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คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งวดระหว่างกาล

หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้ นั กว่ างวดเต็มปี
บัญชี

งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงินสาหรับงวดระหว่างกาลที่เป็ นงบการเงินแบบ
สมบู รณ์ (ตามที่ระบุ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มี
การประกาศใช้)) หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุ
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ) สาหรับงวดระหว่างกาล

เนื้ อหาในงบการเงินระหว่างกาล
5
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์ประกอบด้ วยส่วนประกอบทุกข้ อดังต่อไปนี้
5.1
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
5.2
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
5.3
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสาหรับงวด
5.4
งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5.5
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้ ว ยสรุ ป นโยบายการบั ญ ชี ท่ีสาคั ญ และ
ข้ อมูลที่เป็ นคาอธิบายอื่น
5.5ก ข้ อมู ลเปรี ยบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
5.6
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้ นานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือปรับย้ อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมี
การจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ 40ก ถึง 40ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
กิจ การอาจจะใช้ ช่ ือ อื่นสาหรั บ งบการเงิน นอกเหนื อ จากที่ร ะบุ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้
ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การอาจจะใช้ ช่ื อ “งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ” แทน “งบก าไรขาดทุ น และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
กิจ การอาจถู ก ก าหนดหรื อ เลื อ กที่จ ะให้ ข้อ มู ลในงบการเงิ น ระหว่ า งกาลน้ อ ยกว่ า งบการเงิ น
ประจาปี โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทนั ต่อเวลากับต้ นทุนที่ต้องเสียไป
ในการจัดทาข้ อมูลนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลซา้ ซ้ อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนด
6
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เนื้อหาขั้นต่าในงบการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่อและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ที่ก าหนด วั ตถุ ป ระสงค์ของงบการเงิน ระหว่ า งกาลคือ การให้ ข้อมู ลเพิ่ มเติมจาก
งบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุ บัน ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาล
จึ งเน้ น การให้ ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ กิ จ กรรม เหตุ ก ารณ์ และสถานการณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข้อ มู ล ที่
นาเสนอซา้ ซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
กิจการสามารถนาเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ ตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
นาเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ และเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาหนดใน
งบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ กิจการสามารถแสดงรายการแต่ล ะรายการเกิน กว่า รายการ
ขั้นต่าที่ระบุไว้ หรื อ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่ าที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กาหนดไว้ แม้ ว่ากิจการจะนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการ
ยังคงต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่กาหนดตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16ก) และตามที่ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ส่วนประกอบขั้นตา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
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งบการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นตา่ ดังต่อไปนี้
8.1
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
8.2
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ ที่แสดงแบบงบเดียวหรื อ
แบบสองงบ
8.3
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
8.4
งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ
8.5
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ าหนด
หากกิจ การแสดงรายการของกาไรหรื อ ขาดทุ น ในงบกาไรขาดทุ น ที่แสดงแยกต่ างหาก
ตามที่ ร ะบุ ใ นย่ อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อ
ในรูปแบบงบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหากด้วย
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล

9

หากกิจการเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ กิจการต้องกาหนดรู ปแบบและ
เนื้ อหาของงบการเงิน ให้เ ป็ นไปตามข้อ กาหนดที่ ระบุ ไว้ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) เกีย่ วกับการแสดง
งบการเงินแบบสมบูรณ์
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หากกิ จ การเผยแพร่ ง บการเงิ น ระหว่ า งกาลแบบย่ อ กิ จ การต้อ งแสดงหัว ข้อ เรื่ อ งและ
ยอดรวมย่อ ยในลัก ษณะเดีย วกับ ที ่แ สดงในงบการเงิน ประจาปี ล่า สุด และต้อ งเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ที่ส าคัญ ตามที่มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ กาหนด กิจการต้อ งแสดงรายการแต่ ล ะ
บรรทัดหรือเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมนั้นทา
ให้งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
กิจการต้องแสดงส่วนประกอบของกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกาไร
ขาดทุ น ส าหรับ งวดระหว่ า งกาลไม่ ว่ า จะเป็ นงบก าไรขาดทุ น แบบสมบู ร ณ์ห รื อ แบบย่ อ
เมื่อ กิ จ การอยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ ง
กาไรต่อหุน้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากกิจการแสดงรายการของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่
ระบุ ในย่อหน้าที่ 10ก ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้
ปรับลด ในงบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดโครงสร้ างของงบการเงิน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการแสดง
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจ การต้ อ งจั ดทางบการเงิน รวมสาหรั บ งวดระหว่ า งกาล หากกิจการนาเสนองบการเงินรวม
ส าหรั บ งวดปี บั ญ ชี ล่ า สุ ด ที่ผ่ า นมา ตามปกติ ง บการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ใหญ่ จ ะไม่
สอดคล้ องหรือ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันกับงบการเงินรวมสาหรั บงวดปี บั ญชี ล่าสุดที่ผ่านมา
หากงบการเงินประจาปี ของกิจการได้ รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เพิ่มเติมจาก
งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามแสดงและมิได้ กาหนดให้ แสดงงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่รวมไว้ ในงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สาคัญ
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กิจการต้ องเปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการที่มีนัยสาคัญซึ่งเป็ น
ประโยชน์ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
กิจการนับตั้งแต่วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานประจาปี ล่าสุด ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์
และรายการเหล่ า นั้ น ต้ อ งเป็ นข้ อมู ล ที่เ ป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ งเกี่ย วข้ อ งกับ การตั ดสิ น ใจที่แ สดงไว้ ใ น
รายงานประจาปี ล่าสุด
ผู้ใช้ งบการเงินระหว่างกาลของกิจการจะสามารถเข้ าถึงรายงานประจาปี ล่าสุดของกิจการ ดังนั้น
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่ า งกาลไม่ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งให้ ข้อ มู ลที่เ ป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ไม่ มี
นัยสาคัญหากข้ อมูลดังกล่าวได้ ถูกรวมไว้ แล้ วในรายงานประจาปี ล่าสุด
กิ จ การอาจต้ อ งเปิ ดเผยเหตุ ก ารณ์ แ ละรายการต่ อ ไปนี้ หากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความเข้ าใจงบการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นข้ อยุติ
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15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
15ข.2 การรั บรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อ่นื
15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
15ข.4 การได้ มาและการจาหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.6 การชาระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
15ข.7 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาคัญสาหรับข้ อมูลที่เคยนาเสนอในงวดก่อน
15ข.8 การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรื อธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่าย
15ข.9 การผิ ดนั ด ช าระหนี้ หรื อ การผิ ดเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาเงิ น กู้ ท่ียังไม่ มีก ารแก้ ไขให้ ดีข้ ึ น
ณ วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15ข.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15ข.11 การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน
15ข.12 การเปลี่ยนแปลงการจั ดประเภทสินทรั พย์ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนใน
วัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
15ข.13 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
15ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น แต่ ละฉบั บ จะให้ ข้อมู ลเป็ นแนวทางการเปิ ดเผยข้ อ มู ลใน
รายการตามย่อหน้ าที่ 15ข เมื่อเหตุการณ์หรือรายการเหล่านั้นมีนัยสาคัญต่อความเข้ าใจได้ ของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจาปี ล่ าสุด
ทาให้ กจิ การควรให้ คาอธิบายและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นข้ อมูลปัจจุบันในงบการเงินระหว่างกาล
เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันนับจากรายงานประจาปี ล่าสุด
16–18 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
16ก

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการที่มีนยั สาคัญตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 15ค
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล หากข้อมู ล
ดังกล่าวไม่ได้เปิ ดเผยไว้ทีอ่ ื่นในงบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมูลต้องแสดงรายการ
ตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถึงปัจจุบนั
16ก.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณในงบการเงินระหว่าง
กาลเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นงบการเงิ น ประจ าปี หรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า กิ จ การได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ห รื อวิ ธี การค านวณ โดยเปิ ดเผยถึงลักษณะและ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนั้น
9

16ก.2 การอธิ บายความเห็ นเกี่ยวกับการดาเนินงานในงวดระหว่ างกาลที่มีลกั ษณะเป็ น
วัฏจักรหรือฤดูกาล
16ก.3 ลักษณะและจานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่ อสิ นทรัพย์ หนี้ สิ น ส่ วนของ
เจ้าของ กาไรสุทธิ หรือ กระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นรายการไม่ ปกติเ นื่องจากลักษณะ
ขนาด หรือ การเกิดขึ้ นของรายการนั้น
16ก.4 ลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนเงินที่เคย
รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของจานวนเงินทีเ่ คยรายงานในงวดปี บัญชีล่าสุด
16ก.5 การซื้ อคืน การชาระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน
16ก.6 จานวนเงินปันผลจ่ าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้ ) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้ สามัญ
และหุน้ ประเภทอื่น
16ก.7 ข้อ มู ล ตามส่ ว นงาน มี ดงั ต่ อ ไปนี้ (การเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามส่ ว นงานต้อ งรวมใน
งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่ กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่อ ง ส่ วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้
กิจการเปิ ดเผยข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินประจาปี )
16ก.7.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก หากเรื่องนี้ ได้รวมไว้ในการวัดมู ลค่ากาไร
หรือขาดทุนตามส่วนงานทีไ่ ด้รบั การสอบทาน โดยผูม้ ีอานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการปฏิ บตั ิการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่โดยปกตินาเสนอข้อมู ล
ดังกล่าวต่อผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบตั ิการ
16ก.7.2 รายได้ระหว่ างส่ ว นงาน หากเรื่องนี้ ได้รวมอยู่ ในการวัด มู ลค่ ากาไร
หรือขาดทุนตามส่วนงานที่ได้รบั การสอบทานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารผูม้ ีอานาจตัดสินใจ หรือตามปกติได้นาเสนอข้อมู ลดังกล่าว
ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารผูม้ ีอานาจในการตัดสินใจ
16ก.7.3 ตัววัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.4 ตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินรวมสาหรับส่วนงานที่รายงานเฉพาะ
หากโดยปกติมีการนาเสนอข้อมู ลจานวนเงินดังกล่าวต่ อผูม้ ีอานาจ
ตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการปฏิ บ ตั ิ ก าร และถ้า มี ก ารเปลี่ย นแปลงที่ มี
สาระสาคัญจากจานวนเงินทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุด
สาหรับส่วนงานทีร่ ายงานนั้น
16ก.7.5 ค าอธิ บ ายความแตกต่ า งจากงบการเงิ น ประจ าปี ล่ า สุ ด ในเกณฑ์
การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่ างผลรวมของก าไรหรื อขาดทุ นของส่ วนงานที่
รายงานกับก าไรหรื อ ขาดทุ นของกิ จการก่ อนค่ าใช้จ่ ายภาษี เ งิ นได้
(รายได้ภาษี เ งิ นได้) และก่ อนการด าเนิ นงานที่ ยกเลิ กของกิ จการ
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อย่างไรก็ตาม หากกิจการปั นส่ วนรายการต่ อไปนี้ เช่ น ค่ าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ให้แก่หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ
กระทบยอดระหว่ างผลรวมของกาไรหรื อ ขาดทุ นตามส่ ว นงานและ
กาไรหรื อ ขาดทุ นหลังหักรายการดังกล่ าว รายการกระทบยอดที่มี
สาระสาคัญต้องระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16ก.8 เหตุ การณ์ภายหลังวันที่ใ นงบการเงินระหว่ างกาล ซึ่ งไม่ ไ ด้แสดงในงบการเงิน
ระหว่างกาลของงวดทีน่ าเสนอ
16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการในระหว่ างงวดระหว่ างกาล
ซึ่งรวมถึงการรวมธุ รกิจ การได้หรือเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสร้าง และการดาเนินงานทีย่ กเลิก ในกรณีของการรวมธุ รกิจ
ให้กิ จ การเปิ ดเผยข้อ มู ลตามที่ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
16ก.10 การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับมู ลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ต้องเป็ นไป
ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 91 ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 25 26 และ 28 ถึง 30 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
16ก.11 กิจการที่จะกลายเป็ นหรือสิ้ นสุดการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุน ตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่กาหนดในย่ อ
หน้าที่ 9ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมือ่ มีการประกาศใช้)
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19

หากงบการเงินระหว่างกาลได้จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อ เท็ จ จริ ง ดัง กล่ า ว งบการเงิ น ระหว่ า งกาลต้อ งไม่ ร ายงานว่ า จั ด ท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหากไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งวดทีต่ อ้ งนาเสนองบการเงินระหว่างกาล

20

รายงานระหว่ างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่ างกาล (แบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ ) สาหรับ
งวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน สิ้ นงวดระหว่ า งกาลปั จ จุ บ นั และงบแสดงฐานะ
การเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีล่าสุดทีผ่ ่านมา
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20.2

21

22

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับงวดระหว่างกาลปั จจุบนั และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปัจจุบนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ น เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ การเปรี ย บเที ย บส าหรับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
ตามข้อ ก าหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การนาเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) รายงานระหว่างกาลอาจจะนาเสนอ
แต่ละงวดเป็ นงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากหรือ งบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
20.3 งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ ว นของเจ้าของซึ่ งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จจุ บนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่ างกาล พร้อมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าวเพื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ง แต่ ต ้น ปี บัญ ชี ปั จ จุ บ นั จนถึ ง วัน สิ้ นงวด
ระหว่างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน
สาหรั บ กิจ การที่ธุร กิจ มี ก ารขึ้ น ลงตามฤดู ก าลอย่ า งเห็น ได้ ชั ด ข้ อ มู ลทางการเงิน สาหรั บ งวด
สิบสองเดือนสิ้นสุดของงวดระหว่ างกาล และข้ อมูลเปรี ยบเทียบสาหรับช่ วงเวลาเดียวกันของ
สิบ สองเดือ นก่ อ นจะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ ใช้ งบการเงิ น ดั งนั้ น กิจ การที่ธุร กิจ มี ก ารขึ้ น ลงตาม
ฤดูกาลอย่างเห็นได้ ชัดควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 20
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ความมีสาระสาคัญ
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ในการพิจารณาว่ าข้อ มู ล แต่ ล ะรายการนั้น ควรรับรู ้ วัด มู ลค่ า จัด ประเภท และเปิ ดเผย
อย่างไรในงบการเงินระหว่างกาล กิจการต้องประเมินความมีสาระสาคัญของรายการโดย
สัมพันธ์กบั ข้อ มู ล ที่รวมอยู่ ใ นงบการเงินระหว่ างกาล ในการประเมินความมี ส าระส าคัญ
กิ จ การต้อ งตระหนัก ว่ า ในงบการเงิ น ระหว่ า งกาล กิ จ การอาจใช้ก ารประมาณการใน
การวัดมูลค่า มากกว่าทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าในงบการเงินประจาปี
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับ ปรุง 2558) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อ มีก าร
ประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่าข้ อมูล
จะถือ ว่า มีส าระสาคัญ หากการไม่แ สดงข้ อมูล หรือการแสดงข้ อ มูล ผิด พลาดมีผ ลกระทบต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ของผู้ใช้ งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยรายการที่มี
สาระสาคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น เช่ น การดาเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ เปิ ดเผยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
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ทางบัญชี ข้ อผิดพลาด และการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี มาตรฐานการบัญชี ท้งั สองฉบั บ
ไม่ได้ ระบุจานวนเพื่อใช้ ในการตัดสินความมีสาระสาคัญของข้ อมูล
แม้ ว่ากิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสาคัญเพื่อจัดทารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ กิ จ การใช้ ข้ อ มู ล ของงวดระหว่ า งกาลเป็ นเกณฑ์ ใ น
การพิ จารณารั บรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลนั้น ดังนั้น กิจการจะรับรู้
และเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการ ตัวอย่างเช่น รายการที่ไม่ปกติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และข้ อผิดพลาดที่สาคัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสาคัญเมื่อ
เทียบกับข้ อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดที่อาจเป็ นผลจากการ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูล กิจการต้ องตระหนักอยู่เสมอว่ างบการเงินระหว่างกาลต้ องให้ ข้อมูลทุกอย่างที่
ทาให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน สามารถเข้ าใจถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของกิจการในงวด
ระหว่างกาลนั้น

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจาปี
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หากการประมาณการจ านวนเงิ นที่ไ ด้ร ายงานไว้ใ นงบการเงิ นระหว่ างกาลของงวดก่ อ น
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นนัยสาคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุ ดท้ายของรอบปี บัญชี โดยที่
กิ จ การจะไม่ ไ ด้น าเสนองบการเงิ น ระหว่ า งกาลงวดสุ ด ท้า ยนี้ แยกต่ า งหาก กิ จ การต้อ ง
เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีน้นั
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ลั ก ษณะ และจ านวนเงิ น (ถ้ า ปฏิบั ติ ได้ ) ของการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบั ญชี ท่ีมีผลกระทบอย่ างมีสาระสาคัญในงวดปั จจุ บัน หรื อที่คาดว่ าจะมีผลกระทบอย่ างมี
สาระสาคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่
คล้ า ยคลึ ง กั น ใน งบการเงิ น ระหว่ า งกาลตามที่ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 16ก.4 ตั ว อย่ า งของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่ างกาลงวดสุดท้ ายที่ต้องเปิ ดเผย ได้ แก่ การปรับลด
มูลค่าสินค้ าคงเหลือ การปรั บโครงสร้ าง หรื อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าที่ได้ เคยรายงานไว้ ใน
งวดระหว่ างกาลงวดก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 26 สอดคล้ องกับข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) แต่ มีข อบเขตที่แ คบกว่ า คือ เกี่ย วข้ อ งเฉพาะข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่เปิ ดเผยใน งบการเงินระหว่างกาลไว้
ในงบการเงินประจาปี

13

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจาปี
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กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี
เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจาปี ล่าสุดนั้นจะใช้ใน
งบการเงินประจาปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่ นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ
นาเสนองบการเงินเป็ น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุ กไตรมาส) ต้องไม่ มีผลกระทบต่ อการ
วัดผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว การวัดมู ลค่ าเพื่อจัดท า
งบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทาตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปัจจุบนั
ข้ อ ก าหนดที่ว่ า กิ จ การต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ส าหรั บ งบการเงิ น ระหว่ า งกาลและ
งบการเงิ น ประจ าปี อาจท าให้ ดู เ หมื อ นว่ า การวั ด มู ล ค่ า ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นอิ ส ระจาก
รอบระยะเวลารายงานอื่นๆ แต่ข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนาเสนองบการเงิน
ระหว่างกาล ต้ องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดาเนินงานประจาปี ชี้ให้ เห็นว่างวดระหว่าง
กาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงวดปี บั ญ ชี เกณฑ์การวั ดมู ลค่ า ตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ น ปี บั ญ ชี ถึง
ปัจจุบันอาจทาให้ กจิ การต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนที่ได้ รายงานไว้ ใน
งวดระหว่ า งกาลก่ อนๆ ในรอบปี บัญ ชี ปัจจุ บั น อย่ างไรก็ตาม หลั กเกณฑ์ในการรั บรู้ รายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายสาหรับงวดระหว่างกาลยังคงเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่
ใช้ ในงบการเงินประจาปี
ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้
30.1 หลัก เกณฑ์ในการรั บรู้ และวัดมูลค่า ผลขาดทุนจากการปรั บลดมูลค่า สิน ค้ าคงเหลื อ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร้ าง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นหลั ก เกณฑ์เ ดี ย วกัน กับ ที่กิจการใช้ ในการจั ด ทางบการเงิ น
ประจาปี ไม่ว่ากิจการจะจัดทางบการเงิน ระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการ
รับรู้และวัดมูลค่ารายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณ
การในงวดระหว่ างกาลต่อมาในรอบปี บั ญชีเดียวกัน กิจการต้ องทาการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการนั้นในงวดระหว่างกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นการบันทึกเพิ่มหรือกลับ
บัญชีรายการขาดทุนที่ได้ บันทึกไปแล้ ว
30.2 รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ตามคานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้ องไม่บันทึกเป็ น
รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้ องรอข้ อมูล
เพิ่มเติมในอนาคตก่อนที่จะกาหนดได้ ว่ารายจ่ายดังกล่ าวจะเป็ นสินทรั พย์ตามคานิยาม
หรือไม่ หรือด้ วยเหตุผลที่ว่าจานวนกาไรสุทธิของงวดระหว่ างกาลแต่ละงวดในรอบปี
บัญชีเดียวกันจะได้ ไม่แตกต่างกันเกินไป และ
30.3 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้ วยประมาณ
การที่ดีท่สี ุดโดยอัตราที่ใช้ ในการคานวณต้ องเป็ นอัตราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
ทั้ง ปี ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ นของรอบปี บั ญ ชี น้ั น กิจ การอาจปรั บ ปรุ ง จานวนภาษี เ งิน ได้
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ค้ างจ่ ายในงวดระหว่ า งกาลต่อมาของรอบปี บัญชีเดียวกันหากการประมาณการของ
อัตราภาษีเงินได้ ประจาปี เปลี่ยนแปลงไป
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่า
การรับรู้รายการ คือ กระบวนการรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ หากรายการนั้นเป็ นไปตามคานิย ามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์
การรับรู้รายการ คานิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานของ
การรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็ นงบการเงินประจาปี หรืองบการเงินระหว่างกาล
กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปี บัญชี รายจ่ ายซึ่งโดยลักษณะแล้ วไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสินทรั พย์ตาม
คานิยาม ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี จะไม่บันทึกเป็ นสินทรั พย์ ณ วันสิ้นงวดระหว่ างกาล ในทานอง
เดียวกันหนี้สนิ ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้ องเป็ นภาระผูกพันที่กิจการมีอยู่ ณ วันนั้น
ซึ่งเป็ นหลักการที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับรู้หนี้สนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี
ลักษณะสาคัญของการเกิดรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและกระแสออกของ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นแล้ ว ดั ง นั้ น กิจ การจะสามารถรั บ รู้ ร ายการเป็ นรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายก็ต่อเมื่อกระแสเข้ าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว ในทางกลับกันกิจการต้ องไม่
รับรู้รายการเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายหากกระแสเข้ าหรือกระแสออกนั้นยังไม่เกิดขึ้น กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่ากิจการควรรั บ รู้
ค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากมีการลดลงของ
สินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ และเมื่อกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2558) (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ อนุ ญ าตให้ กิจ การรั บ รู้ ร ายการเป็ นสิน ทรั พย์ห รื อหนี้ สิน ใน
งบแสดงฐานะการเงินหากรายการนั้นไม่เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตามคานิยาม
ในการวั ด มู ล ค่ า รายการต่ า งๆ เช่ น สิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และกระแสเงิ น สด
ที่รายงานในงบการเงิน กิจการที่นาเสนอเฉพาะงบการเงินประจาปี สามารถใช้ ข้อมู ลทางบัญชี
ทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดงวดปี บัญชี การวัดมูลค่าดังกล่ าวเป็ นการที่กิจการนาเกณฑ์ยอดสะสมจาก
ต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบันมาใช้ น่ันเอง
กิจการที่นาเสนองบการเงินรายครึ่ งปี สามารถใช้ ข้อมู ลที่มีอยู่จนถึงกลางปี หรื อหลังจากนั้ นใน
ช่วงสั้น ๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนแรก และใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวัน
สิ้นงวดปี บัญชีหรือหลังจากนั้นในช่วงสั้น ๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสาหรับงวดสิบสองเดือน
การวัดมูลค่าสาหรั บสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่อาจเป็ นไปได้ ของ
จ านวนเงิ น ที่เ คยประมาณไว้ ส าหรั บงวดหกเดื อนแรก โดยไม่ ปรั บย้ อนหลั งงบการเงิ นระหว่ างกาล
ของงวดดังกล่ าว อย่ า งไรก็ตาม ย่ อ หน้ า ที่ 16ก.4 และย่ อ หน้ า ที่ 26 กาหนดให้ มีก ารเปิ ดเผย
เกี่ยวกับลักษณะและจานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสาคัญ
กิจการที่นาเสนองบการเงินบ่อยครั้งกว่ารายครึ่งปี ต้ องวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายสาหรับ
งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุ บัน โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
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ขณะที่จัดทางบการเงินแต่ละงวดนั้น จานวนของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล
ปัจจุบันต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนที่แสดงไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
ของปี บั ญ ชี เดียวกันโดยไม่ ต้อ งปรั บ ย้ อนหลั งงบการเงินระหว่ า งกาลงวดก่อน อย่ า งไรก็ตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสาคัญ
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดูกาล รายได้ที่ได้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นครั้งคราว
37

38

รายได้ที่ได้รบั ตามฤดู กาล รายได้ที่รบั เป็ นวัฏจักร หรื อ รายได้ที่ไ ด้รบั เป็ นครั้งคราวต้อ ง
ไม่คาดการณ์หรือรอการรับรู ้ ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาล หากการคาดการณ์หรือการรอรับรู ้
ดังกล่าวไม่เหมาะสม ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีน้นั ของกิจการ
ตัวอย่างของรายได้ ท่ยี ังไม่เกิด ซึ่งกิจการไม่สามารถบันทึกเป็ นรายได้ ไว้ ล่วงหน้ า ได้ แก่ รายได้
จากเงินปันผล รายได้ ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุน จากรัฐบาล นอกจากนี้บางกิจการอาจได้ รับรายได้
ในงวดระหว่างกาลบางงวดสูงกว่างวดอื่นๆ ในรอบปี บัญชีเดียวกันเป็ นประจา เช่น รายได้ จาก
การขายสินค้ าปลีกตามฤดูกาล กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ ท้งั จานวนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี

39

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นอย่างไม่สมา่ เสมอในระหว่างปี บัญชี ของกิจการ ต้องคาดการณ์หรือรอการรับรู ้
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมื่อเป็ นการเหมาะสมที่กิจการ
จะคาดการณ์หรือรอการรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
การนาหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ

40

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้การประมาณการ

41

42

กิจการต้องใช้วิธีวดั มู ลค่าที่ทาให้มนั ่ ใจว่า ข้อมู ลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ
เชื่อถือได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมู ลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสาคัญอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้งบการเงิน เข้าใจฐานะการเงิน หรื อ ผลการดาเนิน งานของกิจ การ กิ จการอาจอาศัย
การประมาณการทีส่ มเหตุสมผลเพือ่ วัดมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงินประจาปี และ
งบการเงินระหว่ า งกาล ซึ่ งตามปกติ กิ จการจาเป็ นต้อ งใช้การประมาณการในการจัดท า
งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่ อ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินประจาปี
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
43

44

45

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี นอกเหนือ จากการถือ ปฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงที่
กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้
43.1 ปรับย้อ นหลังงบการเงินระหว่ างกาลของงวดก่อ นๆ ในรอบปี บัญชี ปัจจุ บนั และ
งบการเงิ นระหว่ างกาลของรอบปี บัญ ชี ก่ อ นๆ ที่นามาเปรี ยบเที ย บ ซึ่ งจะปรับ
ย้อ นหลัง ในงบการเงิ น ประจ าปี ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง
2558) เรื่อ ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือ
43.2 ปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และ งบการเงิน
ระหว่างกาลของรอบปี บัญชีก่อนๆที่นามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหม่
โดยวิ ธี เ ปลี่ย นทัน ที เ ป็ นต้น ไปนับ จากวัน แรกสุ ด ที่ ส ามารถท าได้ใ นทางปฏิ บ ตั ิ
หากไม่ ส ามารถระบุ ถึง ผลกระทบสะสม ณ วัน ต้น ปี บัญ ชี จ ากการเปลี่ย นแปลง
นโยบายการบัญชีทีม่ ีผลกระทบต่อรอบปี บัญชีก่อน ๆ ได้ในทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ากิจการใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สาหรั บรายการบั ญชีประเภทเดียวกันตลอดปี บัญชี ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง
2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องสะท้ อนให้ เห็นด้ วยวิธีปรั บย้ อนหลังโดย
กิจ การต้ อ งปรั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ ย้ อ นหลั ง ไปไกลที่ สุ ด ที่ส ามารถท าได้ ใ น
ทางปฏิบัติ อย่ า งไรก็ตามหากกิจการไม่ สามารถก าหนดจานวนสะสมที่ต้องใช้ ป รั บย้ อ นหลั ง
งบการเงินของงวดก่อนๆ ได้ ในทางปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่ าว กาหนดให้ กิจการ
สามารถใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ส่วนผลกระทบ
ตามย่ อหน้ าที่ 43 ก าหนดให้ กิ จการที่เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ในปี บั ญชี ปั จจุ บั นใช้ วิ ธีป รั บ
ย้ อนหลัง หรื อหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ ใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป แต่ต้องถือปฏิบัติต้ังแต่
ต้ นปี บัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันในรอบปี บัญชี
เดียวกัน เนื่อ งจากจะทาให้ การปั น ส่วนรายการระหว่ างงวดทาได้ ยาก นอกจากนี้ ยังจะ ทาให้
ผลการดาเนินงานไม่มี ความชัดเจน และทาให้ เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้ าใจ
งบการเงินระหว่างกาล

วันถือปฏิบตั ิ
46
47

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 16ก ในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชีท่เี ริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ งดั งกล่ า วก่ อ นวั น ที่มี ผลบั งคั บ ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ เท็จ จริ ง นี้ และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การที ่ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านการลงทุนพร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ( 2557-2560 )
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางพรกมล
ประยูรสิน
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวจอมขวัญ
จันทร์ผา)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวจริยาธร
เฉลิมชวลิต)
กรรมการ
(นางสาวประภาพร
สหปรีชานนท์)
กรรมการ
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นายธวัชชัย
เกียรติกวานกุล)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี (2557-2560)
หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวจงจิตต์
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์)
(นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ)
ผู้แทนสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา กิจศรีนภดล)
(นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน)
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต
ศรีบุญนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
ศุภธาดา
ดร.นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์
นายเกรียง
วงศ์หนองเตย
นายณัฐเสกข์
เทพหัสดิน
นายพิชิต
ลีละพันธ์เมธา
นายวินิจ
ศิลามงคล
นายศิระ
อินทรกาธรชัย
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวสุนทรา ติละกุล)
(นางสาวภาสิน จันทรโมลี)
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)
(นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์)
(นางสาวภมรวรรณ เสียงสุวรรณ)
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวธัญพร อธิกุลวริน)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี (2557-2560)
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวอังคณา
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นันทวดีพิศาล)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

