คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
บทนา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
- กาหนดเนื้อหาขั้นต่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบ
สองงบ งบกระแสเงินสดแบบย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของแบบย่อ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามที่กาหนด และ
- ระบุ วิธีรับรู้ รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมู ลค่ าที่ควรใช้ ในรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล
ภายใต้ ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ใช้ รายงานระหว่างกาลของกิจการได้ อ่านรายงานประจาปี ของปี
ล่าสุด ดังนั้นข้ อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี ดังกล่าวแทบจะไม่มีการกล่าวซา้
หรื อ ได้ ป รั บ ปรุ งให้ ทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ ในรายงานระหว่ า งกาล แต่ ข้อมู ลในหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงินระหว่างกาลในเบื้องต้ นจะอธิบายถึงเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ ซึ่งมีผลต่อ
ความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการตั้งแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานของปี ล่าสุด
กิจ การควรใช้ น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ส าหรั บ รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลและ
งบการเงินประจาปี เว้ นแต่นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจาปี ล่าสุด
นั้นจะใช้ ในงบการเงินประจาปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็ นปี ละครั้ง ทุกงวด
ครึ่งปี หรือทุกไตรมาส ต้ องไม่มีผลกระทบต่อการวัดผลการดาเนินงานประจาปี การวัดมูลค่าเพื่อ
จัดทาการรายงานระหว่างกาลต้ องจัดทาตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบันเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
ในการตัดสินใจถึงเรื่ องการรั บรู้รายการ การจัดประเภทรายการ หรื อ การเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสาคัญของ
เรื่ อ งดั งกล่ า วโดยสัมพั น ธ์กับ ข้ อ มู ลทางการเงิ น ของงวดระหว่ า งกาลนั้ น มิ ใช่ ข้อ มู ลที่ได้ จ ากการ
ประมาณการสาหรับปี
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คานิยาม
งวดระหว่างกาล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
รายงานทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์
หรืองบการเงินแบบย่ออย่างใดอย่างหนึ่ง สาหรับรอบระยะเวลารายงานที่ส้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ บังคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ควรเผยแพร่บ่อยแค่ไหน หรือควรเผยแพร่ให้ เสร็จภายในกาหนดเท่าใดหลังวันสิ้นสุด
งวดระหว่างกาล การกาหนดในเรื่องดังกล่าวควรเป็ นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานกากับดูแล
ด้ านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ใช้ สาหรั บบริ ษั ทที่ถู กก าหนดหรื อเลื อกที่จะเผยแพร่ รายงานทางการเงินระหว่ างกาลให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
ผู้ใช้ งบการเงินต้ องพิ จารณารายงานทางการเงินระหว่ างกาลแยกจากงบการเงินประจาปี
กิจการที่อาจนาเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือ
อาจไม่ได้ นาเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชี ยังคงต้ องจัดทางบการเงินประจาปี
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลระบุว่าจัดทาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง
รายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการต้ องจัดทาตามข้ อกาหนดทุกข้ อในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
รวมถึงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ด้วย
ตัวอย่าง เกณฑ์ในการจัดทารายงานทางการเงินระหว่างกาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 3 และ 19)
รายงานทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทเลือกนาเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็
ตามบริษัทได้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ น สดในรู ป แบบเช่ น เดี ยวกับ งบ
การเงินประจาปี
รายงานทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นเพื่ อให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่
นาเสนอครั้ งล่ าสุด ดังนั้น รายงานทางการเงิน ระหว่ างกาลจึ งเน้ นการให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับกิจกรรม
เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่ อไม่ให้ ข้อมูลที่นาเสนอซ้าซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
ผู้ใช้ งบการเงินควรใช้ รายงานทางการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
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รายงานทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้ เป็ นทางการ
ตามกฎหมาย รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบั บ ภาษาอัง กฤษแปลมาจากงบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาไทยนี้
เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
กิจการอาจถูกกาหนดหรือเลือกที่จะให้ ข้อมูลในรายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ อยกว่างบ
การเงินประจาปี โดยพิ จารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทนั ต่อเวลากับต้ นทุนที่ต้อง
เสียไปในการจัดทาข้ อมูลนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลซา้ ซ้ อน
วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลคือ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจาปี ที่นาเสนอครั้ งล่าสุดเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุ บัน ดังนั้น รายงานทางการเงินระหว่างกาล จึง
เน้ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่ อไม่ ให้ ข้อมู ลที่นาเสนอ
ซา้ ซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
กิจการสามารถนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน หรือนาเสนองบการเงินระหว่าง
กาลแบบย่อ หากกิจการเผยแพร่ งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการต้องแสดงหัวข้อเรื่อง
และยอดรวมย่อยในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเงินประจาปี ล่าสุด และเปิ ดเผยหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่กาหนดในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการต้องแสดงรายการ
แต่ละบรรทัดหรือเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมหากการไม่แสดงหรือเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมนั้นทาให้
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้ องมีส่วนประกอบขั้นต่าดังต่อไปนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
2. งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบสองงบ
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของแบบย่อ
4. งบกระแสเงินสดแบบย่อ
5. หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาหนด
หากกิจการแสดงรายการของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตามที่
ระบุในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กิจการต้ อง
แสดงข้ อมูลระหว่างกาลอย่างย่อในรูปแบบงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากด้ วย
กิจการต้ องแสดงส่วนประกอบของกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดในงบกาไร
ขาดทุนสาหรับงวดระหว่างกาล ไม่ว่าจะเป็ นงบกาไรขาดทุนแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ เมื่อกิจการอยู่
ในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กาไรต่อหุ้น
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หากกิจการแสดงรายการกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก กิจการ
ต้ องแสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลด ในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก
เหตุการณ์และรายการที่มีนัยสาคัญ
กิจการต้ องเปิ ดเผยในรายงานทางการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการที่มี
นัยสาคัญซึ่งเป็ นประโยชน์ และทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของกิจการ นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี ล่าสุด ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต้ อง
เป็ นข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี ล่าสุด
กิจการอาจต้ อ งเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการต่อไปนี้หากข้ อมูลดังกล่ า วมีนั ยสาคัญต่ อ
ความเข้ าใจรายงานทางการเงินระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น
1. การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้ รับ
ตัวอย่าง
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 15ข.1)
รายการเปลี่ยนแปลงของบั ญชี ค่าเผื่อการลดลงของมู ลค่าสินค้ าคงเหลื อสาหรั บงวดเก้ า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25x1 สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1
บวก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือระหว่างงวด
หัก: โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ระหว่างงวด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1

งบการเงินรวม
xx
xx
xx
xx
xx

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
xx
xx
xx
xx
xx

2. การรั บรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุน จากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตั น สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากสั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า หรื อ
สินทรัพย์อ่นื
3. การกลับบัญชีประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
4. การได้ มาและการจาหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 4

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่าง
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 15ข.4)
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 25x1 สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1
xx
xx
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
xx
xx
โอนเข้ า (ออก) ระหว่างงวด
xx
xx
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่จาหน่าย
xx
xx
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
xx
xx
ตัดจาหน่าย
xx
xx
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
xx
xx
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างงวด
xx
xx
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
xx
xx
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
xx
xx
ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริ ษัทย่ อยแห่ งหนึ่ งในประเทศ มีข้อ จากัดในการก่อภาระผู กพั นจากการกู้ ยืมเงิน ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16
ในระหว่ างไตรมาสที่สองของปี ปั จจุ บัน บริ ษัทอนุ มัติแผนการปรั บโครงสร้ างการผลิ ต
ของบริษัทย่อย โดยหยุดสายการผลิตอาหารสัตว์บางส่วนที่เมืองลียอง รัฐจอร์เจีย และคาดว่าจะหยุด
ผลิตภายในวันที่ xxx บริษัทบันทึกต้ นทุนการปรับโครงสร้ างนี้สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25x1 เป็ นจานวนเงิน xx ล้ านบาท และ xx ล้ านบาท ตามลาดับ ต้ นทุน
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างดังกล่ าวประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเลิ กจ้ างพนั กงาน ค่าตัด
จาหน่ายสินค้ าคงเหลือและที่ดิน อาคาร อุปกรณ์รวมทั้งต้ นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี ปั จจุ บัน บริษัทได้ มีการบันทึกผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินรวม xx ล้ านเหรียญ
สหรั ฐฯ หรื อ xx ล้ า นบาท เครื่ องจั ก รและอุป กรณ์ ดังกล่ า ว เป็ นเครื่ องจั กรและอุป กรณ์ ซ่ึ งหยุ ด
สายการผลิตจากการปรับโครงสร้ างการผลิตของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ ีรวมแสดงเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบการเงินรวมสาหรับงวดสาม
เดือนและงวดเก้ าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25x1
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 5

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

5. ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัวอย่าง
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 15ข.5)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้ บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์เป็ น
จานวนเงิน xx ล้ านบาท และ xx ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 25x0: xx ล้ านบาท และ
xx ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก า) และเกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้ างสถานี ฐานและการซื้ อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการดาเนินงานของบริษัทจานวน xx ล้ านบาท (31 ธันวาคม 25x0: xx ล้ าน
บาท และ xx ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
6. การชาระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
7. การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาคัญสาหรับข้ อมูลที่เคยนาเสนอในงวดก่อน
8. การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรื อธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่าย
9. การผิดนัดชาระหนี้หรือการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ท่ยี ังไม่มีการแก้ ไขให้ ดีข้ ึน ณ
วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
10. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
11. การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน
ตัวอย่าง
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 15ข.11)
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างระดับของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มีการโอนระหว่ างลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 25x1
หรือ
ตารางข้ างล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนระดับ 3 สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 25x1

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 6

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ยอดยกมา
โอนเข้ าระดับ 3
กาไรขาดทุนสาหรับงวด
รวมในกาไรสุทธิ – กาไร (ขาดทุน )จากการลงทุน
รวมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – หลักทรัพย์เผือ
ขาย
ขาย
ยอดยกไป

ตราสารทุน
5,000
-

ตราสารหนี้ ทีใ่ ห้
ผลตอบแทนสูง
600

150

(40)
-

5,150

(540)
-

โอนไปยังระดับที่ 3จากระดับ 2 เนื่องจากการลดลงของอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ท่มี ี
ผลในการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการปรับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อ ซึ่งที่ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อมูลที่สังเกตได้
หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ขายในตลาดรองในช่วงระยะเวลาที่รายงาน
นโยบายของบริ ษัทคือ การรั บ รู้ ก ารโอนเข้ า และการโอนออกของระดับ ลาดับ ชั้ นมู ลค่ า ยุติธรรม
ณ วันที่ของเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดการโอน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25x1 บริษัทได้ โอนพันธบัตรรัฐบาลที่มีมูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่โอนเท่ากับ 1,000 บาท (ณ 31 มีนาคม 25x1 เท่ากับ 1,050 บาท) จากระดับที่ 1
ไปเป็ นระดับที่ 2 เนื่องจากตลาดสาหรับพันธบัตรที่เหมือนกันกลายเป็ นตลาดที่ไม่มีการซื้อขาย ไม่
มีการโอนจากระดับ 2 เป็ นระดับ 1 ในระหว่างงวด
12. การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสินทรั พย์ทางการเงินอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนใน
วัตถุประสงค์ หรือการเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
13. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล หรื อที่อ่ ืนใน
รายงานทางการเงินระหว่ างกาล การเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อไปนี้ ต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาล หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยอ้ างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปยังรายงานอื่น
(เช่ น การวิ เคราะห์ ของผู้บริ หาร หรื อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง) ซึ่งเผยแพร่ ให้ กับผู้ใช้ งบการเงิน
พร้ อมกับงบการเงินระหว่ างกาล หากผู้ใช้ งบการเงินระหว่างกาลไม่สามารถเข้ าถึ งข้ อมูลดังกล่าวโดย
การอ้ างอิงในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล จะถือว่ารายงานทางการเงินระหว่าง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 7

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาลดังกล่ าวไม่สมบูรณ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องแสดงรายการตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึง
ปัจจุบัน
1. กิจการได้ ใช้ นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณในงบการเงินระหว่างกาล เช่นเดียวกับที่
ใช้ ในงบการเงินประจาปี หรือกิจการได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือวิธีการคานวณ โดยเปิ ดเผย
ถึงลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตัวอย่าง นโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 16ก.1 และ 28)
รายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาลนี้ จั ดทาขึ้ นโดยใช้ น โยบายการบั ญ ชี แ ละวิ ธีการคานวณ
เช่นเดียวกับที่ใช้ ในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ยกเว้ นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน สาหรับรายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2. การอธิบายความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลักษณะเป็ นวัฏจักร
หรือฤดูกาล
ตัวอย่าง การดาเนินงานที่เป็ นไปตามฤดูกาล
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 16ก.2)
ยอดรายได้ จากการขายของกลุ่มบริ ษัทจากการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ ายเครื่ องดื่ม
นา้ อัดลมเป็ นไปตามฤดูกาล รายได้ จากการขายและรายจ่ายส่วนใหญ่โดยปกติเกิดในช่วงฤดูร้อน
3. ลักษณะและจานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ
กาไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นรายการไม่ปกติเนื่องจากลักษณะ ขนาด หรือการเกิดขึ้นของ
รายการนั้น
4. ลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนเงินที่เคยรายงาน
ไว้ ในงวดระหว่ างกาลก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน หรื อการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวน
เงินที่เคยรายงานในงวดปี บัญชีล่าสุด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 8

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่าง การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 16ก.4, 28 และ 41)
ในการจัดทางบการเงิน รวมระหว่ า งกาลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้บริหารต้ องใช้ ดุลยพินิจ การประมาณการและข้ อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้
และการวัดมูลค่าของสินทรั พย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่ างจากที่
ประมาณการไว้
ในการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล ผู้บริหารได้ มีการใช้ ดุลยพินิจอย่างมีนัยสาคัญในการ
ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท และแหล่งข้ อมูลสาคัญของความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25x0 และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
หมายเหตุ 4
การซื้อธุรกิจ
ห ม า ย เ ห ตุ 6, 7 การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการและหน่วย
และ 8
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
หมายเหตุ 12
อัต ราคิ ด ลด อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ น อั ต ราการหมุ น เวี ย น
พนักงาน และอัตรามรณะ
หมายเหตุ 17
ประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น
5. การซื้อคืน การชาระคืน และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน
6. จานวนเงินปันผลจ่าย แยกแสดงตามประเภทของหุ้นสามัญและหุ้นประเภทอื่น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 9

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่าง เงินปันผลจ่ าย
(อ้างอิงย่อหน้าที ่ 16ก.6)

เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลประจาปี
25x0
เงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับปี 25x1

ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
เมื่อวันที่ xx เมษายน 22x1
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ xx
สิงหาคม 25x1

จานวน
เงินปันผล เงินปันผล
เงินปันผลส่วน
จานวน ที่เป็ นของผู้ถอื หุ้น จานวน
ที่อนุมัติ ระหว่างกาลที่ เงินปันผล
จ่าย
จ่ายไปแล้ ว ที่จ่ายเพิ่ม เงินปันผล
ซึ่งไม่มีสทิ ธิ
เงินปันผล
ต่อหุ้น
ต่อหุ้น
ต่อหุ้น
ที่จ่ายเพิ่ม
รับเงินปันผล ที่จ่ายไปจริง
(บาท)
(บาท)
(บาท) (ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1.00
0.30
0.70
3,500
(50)
3,450
0.25

-

0.25

1,250

(20)

1,230

4,680
เงินปันผลประจาปี
25x1
เงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับปี 25x2

ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
เมื่อวันที่ xx เมษายน 25x2
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ xx
สิงหาคม 25x2

0.8

0.25

0.55

2,750

(15)

2,735

0.25

-

0.25

1,250

(10)

1,240

3,975

7. ข้ อมูลตามส่วนงาน สาหรับกิจการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง
ส่ ว นงานด าเนิ น งาน ก าหนดให้ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามส่ ว นงานในงบการเงิ น ประจ าปี ต้ อ ง มี
คาอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินประจาปี ล่าสุด ในเกณฑ์การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวัด
มูลค่ากาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
8. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งไม่ได้ แสดงในงบการเงินระหว่างกาล
ที่นาเสนอ
9. ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของกิจการในระหว่ างงวดระหว่ างกาลซึ่ ง
รวมถึงการรวมธุรกิจ
10. ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่ 91
ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรมและย่อหน้ าที่ 25 26 และ28 ถึง 30 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 10

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
31 มีนาคม 25x0
หมุนเวียน
ตราสารหนี้/ตราสารทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
xx
xx
xx
xx

มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม 25x1
หมุนเวียน
ตราสารหนี้/ตราสารทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย

xx

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

xx

xx

รวม

xx

รวม

xx

xx

ลาดับของมูลค่ายุติธรรม
ตารางข้ างต้ นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาสาหรั บสินทรั พย์ทางการเงิน การวัดมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมเหล่ า นี้ ถู ก จั ด ประเภทอยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ า งกั น ของล าดั บ ชั้ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้
 ข้ อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
 ข้ อมูลระดับ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้ อมสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือ
หนี้สนิ นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้ อมูลระดับ 1
 ข้ อมูลระดับ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
กลุ่มบริษัท/บริษัท พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับตราสารหนี้ ด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้
กระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดที่เกี่ยวข้ องกับตลาด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 11

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 ลูกหนี้ (เจ้ าหนี้) ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
และสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าสุทธิ มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
25x1
สัญญาแลกเปลีย่ น
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
เจ้ าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยน **
รวมลูกหนี้ (เจ้ าหนี้) ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
สัญญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
ลูกหนี้ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
เจ้ าหนี้ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า**
รวมเจ้ าหนี้ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ า

31
ธันวาคม
25x0

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 มีนาคม
31
ธันวาคม
25x1
25x0

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

รวมสัญญาแลกเปลีย่ นและอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
xx
เจ้ าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ า**
xx
รวมลูกหนี้ ตามสัญญา (เจ้าหนี้ )
แลกเปลีย่ นและอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
xx

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 12

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
25x1
สินทรัพย์ (หนี้ สิน) หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ (หนี้ สิน) หมุนเวียน
สินทรัพย์ (หนี้ สิน) ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนและอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
รวมสินทรัพย์ (หนี้ สิน) ไม่หมุนเวียน
รวม

31
ธันวาคม
25x0

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 มีนาคม
31
ธันวาคม
25x1
25x0

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

ราคาตามสั ญ ญาและมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นและสั ญ ญาอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ล่วงหน้ า ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 มีดังนี้

สัญญาแลกเปลี่ยน
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
รวม

งบการเงินรวม
ราคาตามสัญญา**
มูลค่ายุติธรรม*
31 มีนาคม
31
31 มีนาคม
31
ธันวาคม
ธันวาคม
25x1
25x0
25x1
25x0
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

สัญญาแลกเปลี่ยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามสัญญา**
มูลค่ายุติธรรม*
31 มีนาคม
31
31 มีนาคม
31
ธันวาคม
ธันวาคม
25x1
25x0
25x1
25x0
xx
xx
xx
xx

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 13

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
รวม

xx
xx

xx
xx

xx
xx

* มู ลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ และสัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่ างประเทศล่ วงหน้ า คือ การปรั บมู ลค่ าของสัญญาที่บริ ษัททาไว้ กับธนาคารตั้ งแต่ เริ่ มต้ น
ด้ วยราคาตลาด วันที่ในรายงานเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น
** ราคาตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า คือ มูลค่าของสัญญาที่บริษัททาไว้ กับธนาคารตั้งแต่เริ่มต้ น และจะต้ อง
จ่ายชาระคืนเมื่อถึงวันครบกาหนดตามสัญญา
11. กิจการที่จะกลายเป็ นหรื อสิ้น สุดการเป็ นกิจการที่ดาเนิ นธุ รกิจด้ า นการลงทุ นตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 9ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
12. การจาแนกรายได้ ท่ีรับรู้ จากสัญ ญาที่ทากับลู ก ค้ า ตามข้ อก าหนดที่ระบุ ไว้ ในย่อหน้ า
114 ถึง 115 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้ า
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ าว รายงานทางการเงินระหว่ างกาลต้ องไม่รายงานว่ าจัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหากไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งวดที่ต้องนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวดระหว่ างกาลปั จจุ บัน และงบแสดงฐานะการเงิน
เปรียบเทียบ ณ วันสิ้นงวดปี ล่าสุดที่ผ่านมา
2. งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บ งวดระหว่ างกาลปั จจุ บั น และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี บัญชีปัจจุ บันจนถึงวันสิ้น
งวดระหว่ า งกาล พร้ อ มทั้ง งบก าไรขาดทุ น และกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น เปรี ยบเทียบ เพื่ อการ
เปรียบเทียบสาหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของซึ่งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี บัญชีปัจจุ บัน
จนถึงวันสิ้นงวดระหว่างกาล พร้ อมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าวกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
4. งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ ง แต่ ต้ นปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น จนถึ ง วั น สิ้ นงวด
ระหว่างกาล พร้ อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 14

xx
xx

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินระหว่างกาลครึง่ ปี แรก

งวดระหว่าง
งวดระหว่างกาล กาลทีน่ ามา
งบการเงินปี
ปัจจุบนั
เปรียบเทียบ
ก่อนล่าสุด
30/06/25x1 30/06/25x0 31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดปัจจุบันและสาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด

/

/

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

/

/

รายงานทางการเงินระหว่างกาลครึง่ ปี หลัง

/

งวดระหว่างกาล งวดระหว่างกาลที ่
ปัจจุบนั
นามาเปรียบเทียบ
31/12/25x1
31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/
/

/
/

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนในส่วนของเจ้ าของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 15

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/

/

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสแรก

งวดระหว่างกาล
งวดระหว่างกาล
ทีน่ ามา
งบการเงินปี
ปัจจุบนั
เปรียบเทียบ
ก่อนล่าสุด
31/03/25x1 31/03/25x0 31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

/

/

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

/

/

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 2

/

งวดระหว่าง
งวดระหว่างกาล กาลทีน่ ามา
งบการเงินปี
ปัจจุบนั
เปรียบเทียบ
ก่อนล่าสุด
30/06/25x1 30/06/25x0 31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

/
/

/

/
/

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 16

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

/

/

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 3

งวดระหว่าง
งวดระหว่างกาล กาลทีน่ ามา
งบการเงินปี
ปัจจุบนั
เปรียบเทียบ
ก่อนล่าสุด
30/09/25x1 30/09/25x0 31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
- สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุด

/
/

/
/

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
- สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุด

/

/

รายงานทางการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 4

/

งวดระหว่างกาล งวดระหว่างกาลที ่
ปัจจุบนั
นามาเปรียบเทียบ
31/12/25x0 31/12/25x0

งบแสดงฐานะการเงิน

/

/

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/
/

/
/

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 17

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/

/

งบกระแสเงินสด
- สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด

/

/

ความมีสาระสาคัญ
กิจการต้ องประเมินความมีสาระสาคัญของรายการโดยสัมพันธ์กบั ข้ อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลนั้น กิจการอาจใช้ ประมาณการในการวัดมูลค่า มากกว่าที่ใช้ ในการวัดมูลค่า
งบการเงินประจาปี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ระบุว่าข้ อมูลจะมี
สาระสาคัญหากการไม่แสดงข้ อมูลหรื อการแสดงข้ อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจาปี
หากการประมาณการจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รายงานไว้ ในงวดระหว่ า งกาลของงวดก่ อ น
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นนัยสาคัญในงวดระหว่ างกาลงวดสุดท้ ายของรอบปี บัญชี โดยที่กิจการ
ไม่ได้ นาเสนอรายงานทางการเงินระหว่ างกาลงวดสุดท้ ายแยกต่างหาก กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและจ านวนของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีน้ัน เช่น ค่าโฆษณา ค่าอบรมพนักงาน และเงินบริจาค เป็ นต้ น
ซึ่งเกิดขึ้นไม่ สม่ า เสมอระหว่ า งรอบระยะเวลาบั ญชี ไม่ จาเป็ นต้ องรั บ รู้เป็ นต้ น ทุน รอตัดบัญ ชี ใน
รายงานทางการเงินระหว่างกาลสาหรับต้ นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่เข้ าคานิยามของหนี้สนิ
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
กิจ การต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี เดีย วกัน สาหรั บ งบการเงิน ระหว่ า งกาลและงบการเงิ น
ประจาปี เว้ นแต่นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจาปี ล่าสุดนั้นจะใช้
ในงบการเงินประจาปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการ ต้ องไม่มีผลกระทบต่อการวัดผลการ
ดาเนินงานประจาปี ดังนั้น การวัดมูลค่าเพื่อจัดทางบการเงินระหว่างกาลต้ องจัดทาตามเกณฑ์ยอด
สะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ระบุว่า การรับรู้รายการ คือ กระบวนการรวม
รายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากรายการนั้น
เป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ คานิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานของการรับรู้รายการในงบการเงินไม่ว่าจะเป็ นงบการเงิน
ประจาปี หรือรายงานทางการเงินระหว่างกาล
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 34) หน้ า 18

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปี บัญชี รายจ่ายที่ไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสินทรัพย์ตามคานิยาม ณ วันสิ้นงวด
ปี บัญชี ต้ องไม่บันทึกเป็ นสินทรัพย์ ในทานองเดียวกัน หนี้สิน ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาล
ต้ องเป็ นภาระผูกพันที่กจิ การมีอยู่ ณ วันนั้น ซึ่งเป็ นหลักการที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับรู้หนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี
ลักษณะของการเกิดรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและกระแสออกของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ระบุว่า กิจการ
ควรรั บ รู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบก าไรขาดทุ น เมื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ในอนาคตลดลงเนื่ อ งจากมี
การลดลงของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของหนี้ สิ น และสามารถวั ด มู ล ค่ า ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้
กิจการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินหากรายการนั้นไม่เป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ตามคานิยาม
รายได้ ท่ไี ด้ รับตามฤดูกาล รายได้ ท่ไี ด้ รับเป็ นวัฏจักร หรือรายได้ ท่ไี ด้ รับเป็ นครั้งคราว
ต้ องไม่คาดการณ์หรือรอการรับรู้ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล หากการคาดการณ์หรือการรอ
รับรู้ดังกล่าวไม่เหมาะสม ณ วันสิ้นงวดปี บัญชีน้ันของกิจการ เช่น รายได้ เงินปั นผล รายได้ ค่าสิทธิ
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นอย่างไม่สม่าเสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
ต้ องคาดการณ์หรื อรอการรั บรู้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานในงวดระหว่ างกาล
ก็ต่อเมื่อเป็ นการเหมาะสมที่กจิ การจะคาดการณ์หรือรอการรับรู้ต้นทุนดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
เช่ น ค่า โฆษณา ค่ าอบรมพนั กงาน และเงิน บริ จาค เป็ นต้ น ซึ่ งเกิดขึ้นไม่สม่า เสมอระหว่ า งรอบ
ระยะเวลาบัญชี ไม่จาเป็ นต้ องรับรู้เป็ นต้ นทุนรอตัดบัญชีในรายงานทางการเงินระหว่างกาลสาหรับ
ต้ นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่เข้ าคานิยามของหนี้สนิ
การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ปรั บ ย้ อ นหลั ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาลของงวดก่ อ นๆ ในรอบปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น และ
งบการเงินระหว่างกาลของรอบปี บัญชีก่อนๆ ที่นามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะปรับย้ อนหลังในงบการเงิน
ประจาปี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด หรือ
2. ปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปี ปัจจุบันและงบการเงินระหว่างกาล
ของรอบปี ก่อนๆ ที่นามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชีใหม่โดยวิธีเปลี่ยนทันทีนับจากวันแรก
สุดที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ หากไม่สามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันต้ นปี บัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่มี ีผลกระทบต่อรอบปี บัญชีก่อนๆ ได้
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อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบั ติย้อนหลัง ปรั บย้ อนหลั ง
รายการในงบการเงิน หรือจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ถ้ าหากรายงานทางการเงินระหว่างกาล
จั ด ท าแบบงบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนอ
งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน ต้ องจัดทาด้ วย แต่หากกิจการจัดทา
งบการเงินแบบย่อตามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน
ไม่ต้องจัดทา
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ผู้ได้ รับผลกระทบคือ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ต้องการ
จัดทารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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ภาคผนวก
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิ ธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ทที่อ อก
หลักทรัพย์ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
1. ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดสินทรัพย์ของ
บริ ษัทที่เข้ าเกณฑ์การจัดชั้นสินทรั พย์แต่ละชั้น ทั้งนี้ ให้ ใช้ เกณฑ์การจัดชั้นสินทรั พย์ท่กี าหนดโดย
หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผู้กากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์น้ัน
2. ยอดรวมรายการซื้อและรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด ในกรณี
บริษัทที่มีรายการเกินกว่าสองเท่าของยอดคงค้ างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และเกินร้ อย
ละห้ าของสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวด เว้ นแต่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกัน วินาศภัย หรื อบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์น้ันมีบริ ษัท
หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยเป็ นบริษัทย่อย

ตัวอย่าง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ า ดังนี้
หน่วย : (พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 25x1
31 ธันวาคม 25x0
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ยุติธรรม
ยุติธรรม
(ตรวจสอบแล้ ว)(ตรวจสอบแล้ ว)
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ตราสารทุน
xx
xx
xx
xx
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุน
xx
xx
xx
xx
ในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ า – สุทธิ
xx
xx
xx
xx
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เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 1 ซึ่งเป็ นการใช้ ข้อมูลราคา
เสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวคานวณโดยใช้ ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
งวดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 25x0 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อค้ ามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
หน่วย : (พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
25x1
25x0
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม – สุทธิ
xx
xx
ซื้อระหว่างงวด
xx
xx
ขายระหว่างงวด
xx
xx
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า
xx
xx
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม – สุทธิ
xx
xx
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25x1 และ 25x0 บริษัทและบริษัทย่อยมี
มูลค่ากาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อค้ าที่เกิดขึ้นแล้ ว และมูลค่ากาไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า ดังนี้
หน่วย : (พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
25x1
25x0
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
xx
xx
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
xx
xx
สุทธิ
xx
xx

3. การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
4. รายการบัญชีระหว่ างบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์หรื อบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
5. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ า
***************
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