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ประกาศ  ณ  วนัที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 28/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563                                   1 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34  

เรือ่ง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ   

ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (IAS 34: Interim Financial Reporting 

(Bound volume 2020 Consolidated without early application)) 

ประวติัการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  (ใชอ้า้งอิงเฉพาะส าหรบัประเทศไทยเท่านั้น) 

ฉบบัปรบัปรุงปี การปรบัปรุงจากฉบบัปีก่อนหนา้ การปรบัปรุงเนือ่งมาจาก 

2563 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 24 31 และ 33 และ

เพ่ิมย่อหน้าที่ 58 ถึง 59 

 การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบ

แนวคิดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 

2562 โดยปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง

ถ้อยค าหรือเนื้อหาใดๆ 

ไม่มี 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34  

เรือ่ง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์  

ขอบเขต 1 

ค านยิาม 4 

เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 5 

ส่วนประกอบขั้นต า่ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล 8 

รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล 9 

เหตุการณแ์ละรายการทีม่ีนยัส าคญั 15 

การเปิดเผยเรือ่งอื่นๆ 16ก 

การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 19 

งวดทีต่อ้งน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 20 

ความมีสาระส าคญั 23 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 26 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 28 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี 28 

รายไดที้ไ่ดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้ไ่ดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดที้ ่

ไดร้บัเป็นครั้งคราว 

 

37 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 39 

การน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 40 

การใชก้ารประมาณการ 41 

การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ 43 

วนัถอืปฏิบติั 46 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 

57 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบาย

การบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34   

เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

วตัถุประสงค ์
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดเน้ือหาข้ันต ่าในรายงานทางการเงิน 

ระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงิน 

แบบสมบูรณ์ หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เช่ือถือได้

และทนัต่อเวลาจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหน้ี และผู้ใช้งบการเงินอื่นเข้าใจถึงความสามารถของกิจการ 

ในการก่อให้เกดิก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเง่ือนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกจิการ 

  

ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลและ

มิได้ก าหนดว่ากจิการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่

ให้เสรจ็ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรกต็าม รัฐบาล หน่วยงาน

ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก ากับดูแลด้านบัญชีอื่น มักจะ

ก าหนดให้กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจัดท ารายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่หรือเลือก 

ที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการที่ มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 

จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลที่ เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และ 

การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และสนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์ 

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏบัิติดังน้ี 

1.1  จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสุดงวดคร่ึงปีแรกของรอบบัญชี 

และ 

1.2  จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้ นงวด

ระหว่างกาลน้ัน 
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2 ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปีหรือระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินหรือไม่ กิจการที่อาจไม่ได้น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปีบัญชีหรือ

อาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ยังคง

ต้องจัดท างบการเงินประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3 หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน รายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ันต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 

 

ค านยิาม 
 

4 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

งวดระหว่ำงกำล หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเต็มปี

บญัชี 

   

รำยงำนทำงกำรเงิน

ระหว่ำงกำล 

หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์ 

(ตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 เรือ่ง กำรน ำเสนอ 

งบกำรเงิน) หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ) ส าหรบังวดระหว่างกาล 

เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์

ประกอบด้วยส่วนประกอบทุกข้อดังต่อไปนี้  

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

5.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับงวด 

5.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด 

5.4 งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 

5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่

เป็นค าอธบิายอื่น 

5.5ก ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และ 

5.6 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้น านโยบายการบัญชีใหม่

มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือปรับย้อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมีการ 

จัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่  40ก ถึง 40ง ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  
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กิจการอาจจะใช้ช่ืออื่นส าหรับงบการเงิน นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้ช่ือ “งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบก าไรขาดทุนและ 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น” 

6 กิจการอาจถูกก าหนดหรือเลือกที่จะให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินระหว่างกาลน้อยกว่า 

งบการเงินประจ าปีโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลที่ทันต่อเวลากับต้นทุน 

ที่ต้องเสียไปในการจัดท าข้อมูลน้ัน และเพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลซ า้ซ้อน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีก าหนดเน้ือหาขั้นต ่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงประกอบด้วยงบการเงินแบบย่อ

และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนด วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลคือ 

การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุดเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ดังน้ัน รายงานทางการเงินระหว่างกาล จึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ า้ซ้อนกบัข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว 

7 กิจการสามารถน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน หรือน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และ

เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนดในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการสามารถ

แสดงรายการแต่ละรายการเกินกว่ารายการ ขั้นต ่าที่ระบุไว้หรือสามารถเปิดเผยข้อมูลใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดไว้ แม้ว่ากิจการจะ

น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีในเร่ืองเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า และต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนด 

ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก  าหนด

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16ก) และตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

ส่วนประกอบขั้นต า่ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 

8 รายงานทางการเงินระหว่างกาลตอ้งมีส่วนประกอบขั้นต า่ดงัต่อไปนี้  

8.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ 

8.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือ

แบบสองงบ 

8.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของแบบย่อ 

8.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ 

8.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ าหนด 

8ก หากกิจการแสดงรายการของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก 

ตามทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่10ก ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 เรือ่ง กำรน ำเสนองบกำรเงิน กิจการ

ตอ้งแสดงขอ้มูลระหว่างกาลอย่างย่อในรูปแบบงบก าไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหากดว้ย 
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รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล 

 

9 หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการตอ้งก าหนดรูปแบบและ

เนื้ อหาของงบการเงินให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1  

เรือ่ง กำรน ำเสนองบกำรเงิน เกีย่วกบัการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ ์

10 หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการตอ้งแสดงหัวข้อเรื่องและ 

ยอดรวมย่อยในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงินประจ าปีล่าสุดและตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลที่ส าคญัตามที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนด กิจการตอ้งแสดงรายการแต่ละ

บรรทดัหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมนั้น

ท าใหง้บการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบอืนไปจากความเป็นจริง 

11 กิจการตอ้งแสดงส่วนประกอบของก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดในงบก าไร

ขาดทุนส าหรบังวดระหว่างกาล เมือ่กิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 

เรือ่ง ก ำไรต่อหุน้ 

11ก หากกิจการแสดงรายการของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่

ระบุในย่อหนา้ที่ 10ก ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน กิจการตอ้ง

แสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดในงบก าไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก 

12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้ให้แนวทางในการก าหนดโครงสร้าง

ของงบการเงิน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

13 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

14 กิจการต้องจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดระหว่างกาล หากกิจการน าเสนอ

งบการเงินรวมส าหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่

จะไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถเปรียบเทยีบกันกับงบการเงินรวมส าหรับงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมา 

หากงบการเงินประจ าปีของกิจการได้รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ห้ามแสดงและมิได้ก าหนดให้แสดงงบการเงิน

ระหว่างกาลเฉพาะกจิการของบริษัทใหญ่รวมไว้ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 

เหตุการณแ์ละรายการทีม่ีนยัส าคญั 

 

15 กิจการต้องเปิดเผยในรายงานทางการเงินระหว่างกาลเกี่ ยวกับเหตุการณ์และรายการที่ มี 

นัยส าคัญซ่ึงเป็นประโยชน์ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของกิจการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีล่าสุด ข้อมูลที่เปิดเผย

เกี่ ยวกับเหตุการณ์และรายการเหล่า น้ันต้องเป็นข้อมูลที่ เ ป็นปัจจุบันซ่ึงเกี่ ยวข้องกับ 

การตัดสนิใจที่แสดงไว้ในรายงานทางการเงินประจ าปีล่าสดุ 

15ก ผู้ใช้รายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการจะสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินประจ าปี

ล่าสดุของกิจการ ดังน้ัน หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่จ าเป็นที่จะต้องให้
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ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซ่ึงไม่มีนัยส าคัญหากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรวมไว้แล้วในรายงานทางการเงิน

ประจ าปีล่าสดุ 

15ข กิจการอาจต้องเปิดเผยเหตุการณ์และรายการต่อไปน้ีหากข้อมูลดังกล่าวมี นัยส าคัญ 

ต่อความเข้าใจรายงานทางการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นข้อยุติ 

15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่า 

สทุธทิี่คาดว่าจะได้รับ 

15ข.2 การรับรู้รายการและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน สนิทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า 

หรือสนิทรัพย์อื่น 

15ข.3 การกลับรายการประมาณการหน้ีสนิที่เกดิจากต้นทุนของการปรับโครงสร้าง 

15ข.4 การได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15ข.6 การช าระค่าเสยีหายที่เกดิจากการฟ้องร้อง 

15ข.7 การแก้ไขข้อผิดพลาดส าหรับข้อมูลที่เคยน าเสนอในงวดก่อน 

15ข.8 การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกิจการที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

15ข.9 การผิดนัดช าระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้ดีข้ึน  

ณ วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

15ข.10 รายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

15ข.11 การโอนระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

15ข.12 การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเน่ืองมาจากการเปล่ียน 

ในวัตถุประสงค์ หรือเปล่ียนการใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน และ 

15ข.13 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน หรือสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

15ค  มาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับจะให้ข้อมูลเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลใน

รายการตามย่อหน้าที่ 15ข เมื่อเหตุการณ์หรือรายการเหล่าน้ันมีนัยส าคัญต่อความเข้าใจได้ของ

การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจ าปีล่าสุด  

ท าให้กิจการควรให้ค าอธิบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบันในรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนับจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปีล่าสดุ 

16  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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การเปิดเผยเรือ่งอื่นๆ 

 

16ก นอกเหนือจากการเปิดเผยเหตุการณแ์ละรายการที่มีนยัส าคญัตามย่อหนา้ที่  15 ถึง 15ค 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลหรือที่อื่นใน

รายงานทางการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ตอ้งเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยการอา้งอิงจากงบการเงิน

ระหว่างกาลไปยงัรายงานอื่น (เช่น การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ หรือรายงาน 

ความเสี่ยง) ซ่ึงเผยแพร่ให้กบัผูใ้ชง้บการเงินพรอ้มกบังบการเงินระหว่างกาล หากผูใ้ช ้

งบการเ งินระหว่างกาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยการอ้างอิงถึงในลักษณะและ 

เวลาเดียวกนักบังบการเงินระหว่างกาล จะถือว่ารายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่สมบูรณ์ 

การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งแสดงรายการตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

16ก.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด หรือขอ้เท็จจริงทีว่่ากิจการไดเ้ปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชีหรือวิธีการค านวณ โดยเปิดเผยถึงลกัษณะและผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงนั้น 

16ก.2 ความเห็นที่อธิบายเกี่ยวกบัการด าเนินงานในงวดระหว่างกาลที่มีลกัษณะเป็น     

วฏัจกัรหรือฤดูกาล 

16ก.3 ลกัษณะและจ านวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่อสินทรพัย์ หนี้ สิน ส่วนของ

เจ้าของ ก าไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นรายการไม่ปกติเนื่องจากลกัษณะ 

ขนาด หรือการเกิดข้ึนของรายการนั้น 

16ก.4 ลกัษณะและจ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจ านวนเงินที่เคย

รายงานไวใ้นงวดระหว่างกาลก่อนๆ ของรอบปีบญัชีปัจจุบนั หรือการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการของจ านวนเงินทีเ่คยรายงานในงวดปีบญัชีก่อนๆ 

16ก.5 การซ้ือคืน การช าระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน 

16ก.6 จ านวนเงินปันผลจ่าย (ยอดรวมหรือต่อหุ้น) โดยแยกแสดงตามประเภทของ 

หุน้สามญัและหุน้ประเภทอื่น 

16ก.7 ข้อมูลตามส่วนงาน มีดังต่อไปนี้  (การเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานต้องรวมใน        

รายงานทางการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงิน

ประจ าปี) 

16ก.7.1  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก หากเรื่องนี้ ไดร้วมไวใ้นการวดัมูลค่าก าไร

หรือขาดทุนตามส่วนงานที่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูม้ีอ านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด าเนินงานหรือที่โดยปกติน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อ 

ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนนิงาน 
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16ก.7.2 รายไดร้ะหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ไดร้วมอยู่ในการวดัมูลค่าก าไรหรือ

ขาดทุนตามส่วนงานที่ไดร้บัการสอบทานโดยผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุด

ด้านการด าเนินงาน หรือตามปกติได้น าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อ 

ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนนิงาน 

16ก.7.3 ตวัวดัมูลค่าก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.4 ตวัวดัมูลค่าสินทรพัยแ์ละหนี้ สินรวมส าหรบัส่วนงานที่รายงานเฉพาะ 

หากโดยปกติมีการน าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าวต่อผูม้ีอ านาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน และถา้มีการเปลีย่นแปลงที่มีสาระส าคญั

จากจ านวนเงินทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรบัส่วนงาน

ทีร่ายงานนั้น 

16ก.7.5 ค าอธิบายความแตกต่างจากงบการเงินประจ าปีล่าสุดในเกณฑ ์

การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวดัมูลค่าก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

ที่รายงานกบัก าไรหรือขาดทุนของกิจการก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

(รายไดภ้าษีเงินได)้ และก่อนการด าเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ  

อย่างไรก็ตาม หากกิจการปันส่วนรายการต่อไปนี้  เช่น ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได ้(รายไดภ้าษีเงินได)้ ใหแ้ก่ส่วนงานที่เสนอรายงาน กิจการ

อาจกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

และก าไรหรือขาดทุนหลงัหักรายการดงักล่าว รายการกระทบยอด 

ทีม่ีสาระส าคญัตอ้งระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น 

16ก.8 เหตุการณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงไม่ไดแ้สดงในงบการเงิน

ระหว่างกาลของงวดทีน่ าเสนอ 

16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาล    

ซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกิจ การไดห้รือเสียอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย และเงินลงทุน

ระยะยาว การปรบัโครงสรา้ง และการด าเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุรกิจ 

ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกิจ  

16ก.10 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตอ้งเป็นไปตาม 

ทีก่ าหนดในย่อหนา้ที ่91 ถงึ 93.8 94 ถงึ 96 98 และ 99 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่13 เรือ่ง กำรวัดมลูค่ำยุติธรรม และย่อหนา้ที ่25 26 และ 28 

ถึง 30 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน  

16ก.11 กิจการที่จะกลายเป็นหรือส้ินสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม  
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ตอ้งเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่  9ข ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที ่12 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน  

16ก.12 การจ าแนกรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 

114 ถึง 115 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยไดจ้ำก

สัญญำทีท่ ำกับลกูคำ้  

17-18  (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

19 หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว รายงานทางการเงินระหว่างกาลตอ้งไม่รายงานว่าจัดท าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหากไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

 

งวดทีต่อ้งน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

 

20 รายงานระหว่างกาลตอ้งรวมงบการเงินระหว่างกาล (แบบสมบูรณห์รือแบบย่อ) ส าหรบั                        

งวดต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

20.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันส้ินงวดระหว่างกาลปัจจุบนั และงบแสดงฐานะ

การเงินเปรียบเทียบ ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีล่าสุดทีผ่่านมา 

20.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดระหว่างกาลปัจจุบนัและ

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชี

ปัจจุบนัจนถึงวันส้ินงวดระหว่างกาล และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เปรียบเทียบ เพือ่การเปรียบเทียบส าหรบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนตามขอ้ก าหนด

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน รายงานระหว่างกาลอาจจะ

น าเสนอแต่ละงวดเป็นงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากหรืองบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชี

ปัจจุบนัจนถึงวันส้ินงวดระหว่างกาล พรอ้มทั้ งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าว 

เพือ่เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

20.4 งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมตั้ งแต่ตน้ปีบญัชีปัจจุบนัจนถึงวันส้ินงวด             

ระหว่างกาล พรอ้มทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่เปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

21 ส าหรับกิจการที่ ธุรกิจมีการข้ึนลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลทางการเงินส าหรับงวด 

สิบสองเดือนสิ้ นสุดของงวดระหว่างกาล และข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับช่วงเวลาเดียวกันของ 
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สบิสองเดือนก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ดังน้ัน กจิการที่ธุรกจิมีการข้ึนลงตามฤดูกาล

อย่างเหน็ได้ชัดควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 20 

22 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ความมีสาระส าคญั 

 

23 ในการพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละรายการนั้นควรรับรู ้ ว ัดมูลค่า จัดประเภท และเปิดเผย

อย่างไรในการรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการตอ้งประเมินความมีสาระส าคญัของ

รายการโดยสัมพนัธ์กบัข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

ในการประเมินความมีสาระส าคญั กิจการตอ้งตระหนกัว่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

กิจการอาจใช้การประมาณการในการวัดมูลค่า มากกว่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าในข้อมูล 

ทางการเงินประจ าปี 

24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน นิยามข้อมูลที่มีสาระส าคัญและก าหนดให้

กิจการเปิดเผยรายการที่ มีสาระส าคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่นรวมถึง (ตัวอย่างเช่น)  

การด าเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ก าหนดให้เปิดเผยเร่ืองการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชี ข้อผิดพลาด และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับ

ไม่ได้ระบุแนวทางเชิงปริมาณในเร่ืองความมีสาระส าคัญของข้อมูล 

25 แม้ว่ากิจการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระส าคัญเพ่ือจัดท ารายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการใช้ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

รับรู้และเปิดเผยข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ัน ดังน้ัน กิจการจะรับรู้และ

เปิดเผยข้อมูลของรายการ ตัวอย่างเช่น รายการที่ไม่ปกติ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาดที่ส าคัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระส าคัญเมื่อ 

เทยีบกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพ่ือหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดที่อาจเป็นผลจากการ

ไม่เปิดเผยข้อมูล กิจการต้องตระหนักอยู่เสมอว่ารายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องให้ข้อมูล

ทุกอย่างที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใน

งวดระหว่างกาลน้ัน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 
 

26 หากการประมาณการจ านวนเงินที่ได้รายงานไว้ใน งวดระหว่างกาลของงวดก่อน  

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนยัส าคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายของรอบปีบญัชี  

โดยที่กิจการจะไม่ไดน้ าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลงวดสุดทา้ยนี้ แยกต่างหาก 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและจ านวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินประจ าปีส าหรบัรอบปีบญัชีนั้น 
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27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และจ านวนเงิน  

(ถ้าปฏิบัติได้) ของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญใน

งวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกันในรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาล

งวดสุดท้ายที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ การปรับโครงสร้าง หรือ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ได้เคยรายงานไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปีบัญชีเดียวกัน 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 26 สอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  8 เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมที่เปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้

ในงบการเงินประจ าปี 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

การใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี 

 

28 กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรบังบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี 

เวน้แต่นโยบายการบญัชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลงัวนัที่ในงบการเงินประจ าปีล่าสุดนั้นจะใชใ้น

งบการเงินประจ าปีถดัไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ

น าเสนองบการเงินเป็นรายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ต้องไม่มีผลกระทบต่อ 

การวดัผลการด าเนินงานประจ าปี เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว การวดัมูลค่าเพือ่จัดท า

งบการเงินระหว่างกาลตอ้งจดัท าตามเกณฑย์อดสะสมจากตน้ปีบญัชีถงึปัจจุบนั 

29 ข้อก าหนดที่ ว่ากิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับงบการเงินระหว่างกาลและ                 

งบการเงินประจ าปีอาจท าให้ดูเหมือนว่าการวัดมูลค่าในงวดระหว่างกาลเป็นอิสระจาก  

รอบระยะเวลารายงานอื่นๆ แต่ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลต้องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการด าเนินงานประจ าปีช้ีให้เหน็ว่างวดระหว่างกาล

เป็นส่วนหน่ึงของงวดปีบัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน

อาจท าให้กิจการต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนที่ได้รายงานไว้ใน 

งวดระหว่างกาลก่อนๆ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน อย่างไรกต็าม หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการ

สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับงวดระหว่างกาลยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน

กับที่ใช้ในงบการเงินประจ าปี 

30 ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้  

30.1   หลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
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ในงวดระหว่างกาลเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่กิจการใช้ในการจัดท างบการเงิน

ประจ าปีไม่ว่ากิจการจะจัดท ารายงานระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้

และวัดมูลค่ารายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหน่ึงและเปล่ียนแปลงประมาณการ

ในงวดระหว่างกาลต่อมาในรอบปีบัญชีเดียวกัน กิจการต้องท าการเปล่ียนแปลง

ประมาณการน้ันในงวดระหว่างกาลที่ มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเพ่ิม 

หรือกลับบัญชีรายการขาดทุนที่ได้บันทกึไปแล้ว 

30.2  รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ตามค านิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้องไม่บันทกึเป็น

รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้องรอข้อมูล

เพ่ิมเติมในอนาคตก่อนที่จะก าหนดได้ว่ารายจ่ายดังกล่าวจะเป็นสินทรัพย์ตามค านิยาม

หรือไม่ หรือด้วยเหตุผลที่ว่าจ านวนก าไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปี

บัญชีเดียวกนัจะได้ไม่แตกต่างกนัเกนิไป และ 

30.3  กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้วยประมาณการ 

ที่ดีที่สุด โดยอัตราที่ใช้ในการค านวณต้องเป็นอตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักทั้งปี

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปีบัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวด

ระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบัญชีเดียวกันหากการประมาณการของอัตราภาษีเงินได้

ประจ าปีเปล่ียนแปลงไป 

31 ภายใต้กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน การรับรู้รายการเป็นกระบวนการของการน า

รายการที่เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน มารวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

หรืองบผลการด าเนินงานการเงิน ค านิยามของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย เป็นหลักการ

พ้ืนฐานของการรับรู้รายการในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทั้งงวดประจ าปีและ

งวดระหว่างกาล 

32 กิจการต้องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด

ระหว่างกาลและวันสิ้ นงวดปีบัญชี รายจ่ายซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ 

ตามค านิยาม ณ วันสิ้ นงวดปีบัญชีจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นงวดระหว่างกาล  

ในท านองเดียวกัน หน้ีสิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานระหว่างกาลต้องเป็นภาระผูกพัน 

ที่กิจการมีอยู่ ณ วันน้ัน ซ่ึงเป็นหลักการที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับรู้หน้ีสิน ณ สิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปี 

33 ลักษณะส าคัญของการเกิดรายการรายได้ (รายได้หลัก) และค่าใช้จ่ายคือการมีกระแสเข้าและ

กระแสออกของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้เกิดขึ้ นแล้ว ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็น

รายได้และค่าใช้จ่ายกต่็อเมื่อกระแสเข้าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้ นแล้ว ในทางกลับกัน

กิจการต้องไม่รับรู้รายการเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายหากกระแสเข้าหรือกระแสออกน้ันยังไม่เกิดขึ้ น 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงินหากรายการน้ันไม่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิตามค านิยาม 

34 ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด  

ที่รายงานในงบการเงิน กิจการที่น าเสนอเฉพาะงบการเงินประจ าปีสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี
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ทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดงวดปีบัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นการที่กิจการน าเกณฑ์ยอดสะสมจาก 

ต้นปีบัญชีถึงปัจจุบันมาใช้น่ันเอง 

35 กิจการที่น าเสนองบการเงินรายคร่ึงปีสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปีหรือหลังจากน้ัน 

ในช่วงสั้นๆ เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนแรก และใช้ข้อมูลที่มีอยู่จนถึง 

วันสิ้ นงวดปีบัญชีหรือหลังจากน้ันในช่วงสั้นๆ เพ่ือการวัดมูลค่าของงบการเงินส าหรับงวด 

สิบสองเดือน การวัดมูลค่าส าหรับสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการที่อาจ

เป็นไปได้ของจ านวนเงินที่เคยประมาณไว้ส าหรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาลของงวดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่  16ก.4 และย่อหน้าที่  26 

ก าหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ที่มีนัยส าคัญ 

36 กิจการที่น าเสนองบการเงินบ่อยคร้ังกว่ารายคร่ึงปีต้องวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับ 

งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

ขณะที่จัดท างบการเงินแต่ละงวดน้ัน จ านวนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล

ปัจจุบันต้องรวมการเปล่ียนแปลงประมาณการของจ านวนที่แสดงไว้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน

ของปีบัญชีเดียวกันโดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลงวดก่อน อย่างไรกต็าม 

ย่อหน้าที่ 16ก.4 และย่อหน้าที่ 26 ก าหนดให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกบัลักษณะและจ านวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการที่มีนัยส าคัญ 

 

รายไดที้ไ่ดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้ไ่ดร้บัเป็นวฏัจกัร หรือรายไดที้ไ่ดร้บัเป็นครั้งคราว 

 

37 รายไดที้่ไดร้บัตามฤดูกาล รายไดที้่ไดร้บัเป็นวฏัจักร หรือรายไดที้่ไดร้บัเป็นครั้งคราวตอ้ง 

ไม่คาดการณห์รือรอการรบัรู ้ณ วนัส้ินงวดระหว่างกาล หากการคาดการณห์รือการรอรบัรู ้

ดงักล่าวไม่เหมาะสม ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีนั้นของกิจการ 

38 ตัวอย่างของรายได้ที่ยังไม่เกิด ซ่ึงกิจการไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รายได้

จากเงินปันผล รายได้ค่าสิทธิ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีบางกิจการอาจได้รับรายได้

ในงวดระหว่างกาลบางงวดสูงกว่างวดอื่นๆ ในรอบปีบัญชีเดียวกันเป็นประจ า เช่น รายได้จาก

การขายสนิค้าปลีกตามฤดูกาล กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจ านวนเมื่อเกดิขึ้น 

 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างรอบปีบญัชี 

 

39 ตน้ทุนที่เกิดข้ึนอย่างไม่สม า่เสมอในระหว่างปีบญัชีของกิจการ ตอ้งคาดการณห์รือรอการรบัรู ้

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการจัดท ารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมือ่เป็นการเหมาะสมที่กิจการ

จะคาดการณห์รือรอการรบัรูต้น้ทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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การน าหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 

 

40 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การใชก้ารประมาณการ 

 

41 กิจการตอ้งใชวิ้ธีวดัมูลค่าที่ท าใหม้ัน่ใจว่า ขอ้มูลที่แสดงในรายงานทางการเงินระหว่างกาล

สามารถเชื่อถือได ้และขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระส าคญัซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัความเขา้ใจ

ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของกิจการมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม กิจการมกั

อาศัยการประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวัดมูลค่ารายการบางรายการใน รายงาน 

ทางการเงินประจ าปีและรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงตามปกติกิจการจ าเป็นตอ้งใช้

การประมาณการในการจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่อ้งใชใ้นการจดัท า

รายงานทางการเงินประจ าปี 

42 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ 
 

43 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี นอกเหนือจากการถือปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงที่

ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึง่

ดงัต่อไปนี้  

43.1 ปรบัยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและ 

งบการเงินระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนๆ ที่น ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงจะปรับ

ยอ้นหลงัในงบการเงินประจ าปีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบำย

กำรบัญชี กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและขอ้ผิดพลำด หรือ 

43.2 ปรบัปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปีบญัชีปัจจุบนัและงบการเงิน

ระหว่างกาลของรอบปีบญัชีก่อนๆ ที่น ามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบญัชีใหม่

โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ  

หากไม่สามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วนัตน้ปีบญัชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบญัชีทีม่ีผลกระทบต่อรอบปีบญัชีก่อนๆ ไดใ้นทางปฏิบติั 

44 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน

ส าหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปีบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การบัญชีต้องสะท้อนให้เห็นด้วยวิธีปรับย้อนหลังโดยกิจการต้องปรับข้อมูลทางการเงินของ 

งวดก่อนที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่สามารถ

ก าหนดจ านวนสะสมที่ต้องใช้ปรับย้อนหลังงบการเงินของงวดก่อนๆ ได้ในทางปฏบัิติ มาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้กิจการสามารถใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปนับจากวันแรกสุด 
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ที่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ส่วนผลกระทบตามย่อหน้าที่ 43 ก าหนดให้กิจการที่เปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีในปีบัญชีปัจจุบันใช้วิธีปรับย้อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ใช้วิธี

เปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป แต่ต้องถือปฏบัิติตั้งแต่ต้นปีบัญชี 

45 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันในรอบปีบัญชี

เดียวกัน เน่ืองจากจะท าให้การปันส่วนรายการระหว่างงวดท าได้ยาก นอกจากน้ียังจะท าให้ 

ผลการด าเนินงานไม่มีความชัดเจน และท าให้เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้าใจ      

งบการเงินระหว่างกาล 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

46 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

47 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

48 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

49  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

50  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

51 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

52 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

53 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

54 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

55 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ท าให้เกดิการ

ปรับปรุงย่อหน้าที่ 15ข และ 16ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า 

56 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

57 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

58 การปรบัปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ที่ปรับปรุงในปี 2563) 

ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 31 และ 33 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ เม่ือกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงที่ เกิดจาก 

การปรบัปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยการปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  อย่างไรก็ตาม หากกิจการ

พิจารณาว่าการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏบัิติย้อนหลังน้ันไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ

หรือก่อให้เกิดการใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องถือปฏิบัติตาม 
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การปรับปรุงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

โดยอ้างอิงตามย่อหน้าที่ 43 ถึง 45 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และย่อหน้าที่ 23 ถึง 28 50 

ถึง 53 และ 54ฉ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

59 ค านิยามของความมีสาระส าคัญ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด) (ที่ปรับปรุงในปี 2563) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 24  

กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคัญในย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และย่อหน้าที่  5 และ 6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8  

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 


