เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๘/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี แ ละกฎหมายอื่ น ทั้ ง นี้
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๒ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรือ่ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562 (IAS 34: Interim Financial Reporting
(Bound volume 2020 Consolidated without early application))
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ใช้อา้ งอิงเฉพาะสาหรับประเทศไทยเท่านั้น)

ฉบับปรับปรุงปี
2563

2562

การปรับปรุงจากฉบับปี ก่อนหน้า
การปรับปรุงเนือ่ งมาจาก
โดยปรั บ ปรุ งย่ อ หน้ าที่ 24 31 และ 33 และ  การปรั บ ปรุ ง การอ้ า งอิ ง กรอบ
เพิ่มย่อหน้ าที่ 58 ถึง 59
แนวคิดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
 คานิยามของความมีสาระสาคัญ
โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทาง ไม่มี
การเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
ถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง
57 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึง ข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรือ่ ง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี จ ะก าหนดเนื้ อหาขั้ น ต่ า ในรายงานทางการเงิ น
ระหว่ า งกาล รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า รายการที่ น าเสนอในงบการเงิ น
แบบสมบูรณ์ หรือแบบย่อสาหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เชื่อถือได้
และทันต่อเวลาจะช่วยให้ ผ้ ูลงทุน เจ้ าหนี้ และผู้ใช้ งบการเงินอื่นเข้ าใจถึงความสามารถของกิจการ
ในการก่อให้ เกิดกาไรและกระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
มิได้ กาหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่
ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล หน่วยงาน
ก ากับ 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 มั ก จะ
กาหนดให้ กิจการที่ออกตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนเสนอขายต่ อสาธารณชน ต้ องจัดทารายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่ หรือเลือก
ที่จะเผยแพร่ รายงานทางการเงิน ระหว่างกาลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ สนั บ สนุ น ให้ กิ จ การที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ซ้ ื อขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
จั ด ท ารายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลที่ เ ป็ นไปตามหลั ก การรั บรู้ รายการ การวั ดมู ล ค่ า และ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ และสนั บสนุ นให้ กิ จการที่มี หลั กทรั พย์
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้
1.1
จัดทารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้ อย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปี แรกของรอบบัญชี
และ
1.2
จัดทารายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาลให้ พร้ อมใช้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้น งวด
ระหว่างกาลนั้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
2

3

ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจาปี หรือระหว่างกาลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ กิจการที่อาจไม่ได้ นาเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชีหรือ
อาจนาเสนอรายงานทางการเงิน ระหว่างกาลซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยังคง
ต้ องจัดทางบการเงินประจาปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากรายงานทางการเงิน ระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รายงานทางการเงิน ระหว่างกาลนั้นต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดทุกข้ อในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19

คานิยาม
4

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งวดระหว่ำงกำล

หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้ นั กว่างวดเต็มปี
บัญชี

รำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล

หมายถึง รายงานทางการเงิ น ที่ เ ป็ นงบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์
(ตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรือ่ ง กำรนำเสนอ
งบกำรเงิ น) หรื อ งบการเงิ นแบบย่ อ (ตามที่ ระบุ ใ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ) สาหรับงวดระหว่างกาล

เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
5

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น ระบุ ว่ า งบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์
ประกอบด้ วยส่วนประกอบทุกข้ อดังต่อไปนี้
5.1
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
5.2
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
5.3
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสาหรับงวด
5.4
งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5.5
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและข้ อมูลที่
เป็ นคาอธิบายอื่น
5.5ก ข้ อมูลเปรี ยบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน และ
5.6
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้ นานโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือปรับย้ อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมีการ
จั ด ประเภทรายการใหม่ ใ นงบการเงิ น ตามที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 40ก ถึ ง 40ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34

6

7

กิจ การอาจจะใช้ ช่ ื อ อื่น สาหรั บ งบการเงิน นอกเหนื อ จากที่ร ะบุ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้
ตั ว อย่ า งเช่ น กิจ การอาจจะใช้ ช่ ื อ “งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ” แทน “งบก าไรขาดทุ น และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
กิจ การอาจถู ก ก าหนดหรื อ เลื อ กที่จ ะให้ ข้ อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลน้ อ ยกว่ า
งบการเงินประจาปี โดยพิ จารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่ าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทันต่อเวลากับต้ นทุน
ที่ต้องเสียไปในการจัดทาข้ อมูลนั้น และเพื่ อหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลซา้ ซ้ อน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาหนดเนื้อหาขั้นต่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่อ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาหนด วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลคือ
การให้ ข้อมู ลเพิ่ มเติ มจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้ งล่ า สุดเพื่ อให้ ข้อ มู ลที่เป็ นปั จ จุ บั น
ดังนั้น รายงานทางการเงิน ระหว่ างกาล จึงเน้ นการให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ ข้อมูลที่นาเสนอซา้ ซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
กิจการสามารถนาเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ ตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน หรือนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และ
เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาหนดในงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการสามารถ
แสดงรายการแต่ล ะรายการเกิน กว่า รายการ ขั้ น ต่ า ที่ร ะบุไ ว้ ห รื อ สามารถเปิ ดเผยข้ อ มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่ าที่มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กาหนดไว้ แม้ ว่า กิจ การจะ
นาเสนองบการเงิน ระหว่า งกาลแบบสมบูร ณ์ กิจการยังคงต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ในเรื่ องเกี่ยวกับการรั บรู้รายการและการวัดมูลค่า และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนด
ที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาหนด
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ก) และตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ส่วนประกอบขั้นตา่ ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล

8

8ก

รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นตา่ ดังต่อไปนี้
8.1
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
8.2
งบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นแบบย่อ ที่แสดงแบบงบเดียวหรื อ
แบบสองงบ
8.3
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
8.4
งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ
8.5
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ าหนด
หากกิจการแสดงรายการของก าไรหรื อ ขาดทุ นในงบก าไรขาดทุ น ที่แสดงแยกต่ า งหาก
ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรือ่ ง กำรนำเสนองบกำรเงิน กิจการ
ต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อในรูปแบบงบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหากด้วย
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รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
9

10

11

11ก

12

13
14

หากกิจการเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ กิจการต้องกาหนดรู ปแบบและ
เนื้ อหาของงบการเงิน ให้เ ป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุ ไ ว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรือ่ ง กำรนำเสนองบกำรเงิน เกีย่ วกับการแสดงงบการเงินแบบสมบูรณ์
หากกิ จ การเผยแพร่ ง บการเงิ น ระหว่ า งกาลแบบย่ อ กิ จ การต้อ งแสดงหัว ข้อ เรื่อ งและ
ยอดรวมย่อ ยในลัก ษณะเดีย วกับ ที ่แ สดงในงบการเงิน ประจาปี ล่า สุด และต้อ งเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ที่ส าคัญ ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ นี้ กาหนด กิจการต้อ งแสดงรายการแต่ ล ะ
บรรทัดหรือเปิ ดเผยข้อมู ลเพิม่ เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิ ดเผยข้อมู ลเพิม่ เติมนั้น
ทาให้งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
กิจการต้องแสดงส่วนประกอบของกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกาไร
ขาดทุนสาหรับงวดระหว่างกาล เมือ่ กิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรือ่ ง กำไรต่อหุน้
หากกิจการแสดงรายการของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่
ระบุในย่อหน้าที่ 10ก ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน กิจการต้อง
แสดงกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกาไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดโครงสร้ าง
ของงบการเงิน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องจัดทารายงานทางการเงินระหว่างกาลรวมสาหรับงวดระหว่างกาล หากกิจการนาเสนอ
งบการเงินรวมสาหรับงวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่
จะไม่สอดคล้ องหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมสาหรับงวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา
หากงบการเงินประจาปี ของกิจการได้ รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ เพิ่ มเติมจาก
งบการเงินรวม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มิได้ ห้ามแสดงและมิได้ กาหนดให้ แสดงงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่รวมไว้ ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สาคัญ

15

15ก

กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยในรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลเกี่ ย วกั บ เหตุ การณ์ แ ละรายการที่ มี
นั ยส าคั ญซึ่ งเป็ นประโยชน์ ท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น เข้ า ใจถึ งการเปลี่ ยนแปลงฐานะการเงิ น และ
ผลการดาเนินงานของกิจการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี ล่าสุด ข้ อมูลที่เปิ ดเผย
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละรายการเหล่ า นั้ น ต้ องเป็ นข้ อมู ล ที่ เ ป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ
การตัดสินใจที่แสดงไว้ ในรายงานทางการเงินประจาปี ล่าสุด
ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ระหว่ างกาลของกิจการจะสามารถเข้ าถึงรายงานทางการเงิน ประจาปี
ล่าสุดของกิจการ ดังนั้น หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่จาเป็ นที่จะต้ องให้
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15ข

15ค

16

ข้ อมูลที่เป็ นปั จจุ บันซึ่งไม่มีนัยสาคัญหากข้ อมูลดังกล่าวได้ ถูกรวมไว้ แล้ วในรายงานทางการเงิน
ประจาปี ล่าสุด
กิ จ การอาจต้ องเปิ ดเผยเหตุ ก ารณ์ แ ละรายการต่ อ ไปนี้ หากข้ อมู ล ดั ง กล่ า วมี นั ย ส าคั ญ
ต่อความเข้ าใจรายงานทางการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นข้ อยุติ
15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับ รายการปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมู ลค่า
สุทธิท่คี าดว่าจะได้ รับ
15ข.2 การรับรู้รายการและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
หรือสินทรัพย์อ่นื
15ข.3 การกลับรายการประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
15ข.4 การได้ มาและการจาหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.6 การชาระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
15ข.7 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดสาหรับข้ อมูลที่เคยนาเสนอในงวดก่อน
15ข.8 การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ของกิจการที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน
ตัดจาหน่าย
15ข.9 การผิ ดนั ดช าระหนี้ หรื อ การผิ ดเงื่ อ นไขตามสัญ ญาเงิ น กู้ ท่ียั งไม่ มีก ารแก้ ไขให้ ดี ข้ ึ น
ณ วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15ข.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15ข.11 การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน
15ข.12 การเปลี่ ยนแปลงการจั ดประเภทสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย น
ในวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
15ข.13 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ ละฉบั บ จะให้ ข้อ มู ลเป็ นแนวทางการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ใน
รายการตามย่อหน้ าที่ 15ข เมื่อเหตุการณ์หรือรายการเหล่านั้นมีนัยสาคัญต่อความเข้ าใจได้ ของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจาปี ล่าสุด
ทาให้ กิจการควรให้ คาอธิบายและข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องซึ่ งเป็ นข้ อมู ลปั จจุ บันในรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันนับจากรอบระยะเวลารายงานประจาปี ล่าสุด
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
16ก

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการที่มีนยั สาคัญตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 15ค
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลหรือที่อื่นใน
รายงานทางการเงินระหว่ างกาล การเปิ ดเผยข้อ มู ลต่ อไปนี้ ต้อ งเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่ างกาล หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยการอ้างอิ งจากงบการเงิน
ระหว่ างกาลไปยังรายงานอื่น (เช่ น การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ หรือรายงาน
ความเสี่ยง) ซึ่ งเผยแพร่ ใ ห้กบั ผูใ้ ช้งบการเงินพร้อ มกับงบการเงิน ระหว่ างกาล หากผูใ้ ช้
งบการเงิ น ระหว่ างกาลไม่ สามารถเข้าถึ งข้อมู ลดังกล่ าวโดยการอ้างอิ งถึ งในลักษณะและ
เวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล จะถือว่ารายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่สมบูรณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องแสดงรายการตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปัจจุบนั
16ก.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณในงบการเงินระหว่างกาล
เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุด หรือข้อเท็จจริงทีว่ ่ากิจการได้เปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีหรือวิธีการคานวณ โดยเปิ ดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงนั้น
16ก.2 ความเห็ น ที่อ ธิ บายเกี่ยวกับ การด าเนิน งานในงวดระหว่ า งกาลที่มีล กั ษณะเป็ น
วัฏจักรหรือฤดูกาล
16ก.3 ลักษณะและจานวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่ อสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของ
เจ้าของ กาไรสุทธิ หรือกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นรายการไม่ปกติเ นื่องจากลัก ษณะ
ขนาด หรือการเกิดขึ้ นของรายการนั้น
16ก.4 ลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนเงินที่เ คย
รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนๆ ของรอบปี บัญชี ปัจจุบนั หรือการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของจานวนเงินทีเ่ คยรายงานในงวดปี บัญชี ก่อนๆ
16ก.5 การซื้ อคืน การชาระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน
16ก.6 จ านวนเงิ นปั นผลจ่ าย (ยอดรวมหรื อ ต่ อ หุ้น ) โดยแยกแสดงตามประเภทของ
หุน้ สามัญและหุน้ ประเภทอื่น
16ก.7 ข้อ มู ล ตามส่ ว นงาน มี ด ังต่ อ ไปนี้ (การเปิ ดเผยข้อ มู ลตามส่ ว นงานต้อ งรวมใน
รายงานทางการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน กาหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลตามส่วนงานในงบการเงิน
ประจาปี )
16ก.7.1 รายได้จากลูกค้า ภายนอก หากเรื่องนี้ ได้รวมไว้ใ นการวัดมู ลค่ า กาไร
หรือขาดทุนตามส่วนงานที่ได้รบั การสอบทาน โดยผูม้ ีอานาจตัดสินใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิน งานหรื อ ที่โ ดยปกติ นาเสนอข้อ มู ล ดังกล่ า วต่ อ
ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
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16ก.7.2 รายได้ระหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ได้รวมอยู่ในการวัดมู ลค่ากาไรหรือ
ขาดทุนตามส่วนงานที่ได้รบั การสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสินใจสู งสุด
ด้า นการด าเนิ น งาน หรื อ ตามปกติ ไ ด้น าเสนอข้อ มู ล ดัง กล่ า วต่ อ
ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
16ก.7.3 ตัววัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.4 ตัววัดมู ลค่ าสินทรัพย์และหนี้ สินรวมสาหรับส่ วนงานที่รายงานเฉพาะ
หากโดยปกติ มี ก ารน าเสนอข้อ มู ล จ านวนเงิ น ดัง กล่ า วต่ อ ผู ม้ ี อ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน และถ้ามีการเปลีย่ นแปลงที่มีสาระสาคัญ
จากจานวนเงินทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุดสาหรับส่วนงาน
ทีร่ ายงานนั้น
16ก.7.5 ค าอธิ บ ายความแตกต่ า งจากงบการเงิ น ประจ าปี ล่ า สุ ด ในเกณฑ์
การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่ า งผลรวมของก าไรหรื อ ขาดทุ น ของส่ ว นงาน
ที่รายงานกับ กาไรหรื อ ขาดทุ นของกิจ การก่ อ นค่ าใช้จ่า ยภาษี เ งิ น ได้
(รายได้ภ าษี เ งิ น ได้) และก่ อ นการด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ของกิ จ การ
อย่ า งไรก็ ต าม หากกิ จ การปั น ส่ ว นรายการต่ อ ไปนี้ เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ย
ภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ให้แก่ส่วนงานที่เสนอรายงาน กิจการ
อาจกระทบยอดระหว่ า งผลรวมของก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามส่ ว นงาน
และกาไรหรื อ ขาดทุ นหลังหัก รายการดัง กล่ าว รายการกระทบยอด
ทีม่ ีสาระสาคัญต้องระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16ก.8 เหตุ การณ์ภายหลังวันที่ใ นงบการเงินระหว่ างกาล ซึ่ งไม่ ไ ด้แสดงในงบการเงิน
ระหว่างกาลของงวดทีน่ าเสนอ
16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการในระหว่างงวดระหว่ างกาล
ซึ่งรวมถึงการรวมธุ รกิจ การได้หรือเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสร้าง และการดาเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุ รกิจ
ให้กิ จการเปิ ดเผยข้อ มู ลตามที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 เรือ่ ง กำรรวมธุรกิจ
16ก.10 การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับมู ลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องเป็ นไปตาม
ทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 91 ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และย่อหน้าที่ 25 26 และ 28
ถึง 30 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล
เครื่องมือทำงกำรเงิน
16ก.11 กิจการที่จะกลายเป็ นหรือสิ้ นสุดการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 เรื่อ ง งบกำรเงิ นรวม
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ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 9ข ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
16ก.12 การจาแนกรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ตามข้อกาหนดที่ระบุ ไ ว้ในย่ อหน้าที่
114 ถึง 115 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำก
สัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
17-18 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19

หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว รายงานทางการเงิน ระหว่ างกาลต้องไม่รายงานว่าจัดทาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหากไม่ได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดทั้งหมดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งวดทีต่ อ้ งนาเสนองบการเงินระหว่างกาล

20

21

รายงานระหว่างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่ 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
20.2 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับงวดระหว่างกาลปั จจุบนั และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จจุ บ นั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่ างกาล และงบก าไรขาดทุ นและก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
เปรียบเทียบ เพือ่ การเปรียบเทียบสาหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนตามข้อกาหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน รายงานระหว่ างกาลอาจจะ
นาเสนอแต่ ละงวดเป็ นงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่ างหากหรือ งบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
20.3 งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ ว นของเจ้าของซึ่ งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จ จุ บ นั จนถึ งวันสิ้ นงวดระหว่ างกาล พร้อมทั้งงบการเงิ น เปรี ยบเที ยบดัง กล่ าว
เพือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ง แต่ ต น้ ปี บัญ ชี ปั จ จุ บ นั จนถึง วัน สิ้ นงวด
ระหว่างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน
ส าหรั บ กิ จ การที่ธุ รกิ จ มี ก ารขึ้ นลงตามฤดู ก าลอย่ า งเห็น ได้ ชั ด ข้ อมู ลทางการเงิ น ส าหรั บ งวด
สิบสองเดือนสิ้นสุด ของงวดระหว่ างกาล และข้ อมู ลเปรี ยบเทียบสาหรั บช่ วงเวลาเดียวกัน ของ
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22

สิบสองเดือนก่อนจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น กิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาล
อย่างเห็นได้ ชัดควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 20
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ความมีสาระสาคัญ

23

24

25

ในการพิจ ารณาว่ าข้อ มู ล แต่ ล ะรายการนั้น ควรรับ รู ้ วัด มู ล ค่ า จัด ประเภท และเปิ ดเผย
อย่างไรในการรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล กิจการต้องประเมินความมีสาระสาคัญของ
รายการโดยสัม พัน ธ์ก บั ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ร วมอยู่ ใ นรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาล
ในการประเมินความมีสาระสาคัญ กิจการต้องตระหนักว่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
กิ จการอาจใช้การประมาณการในการวัด มู ลค่ า มากกว่ า ที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ในข้อ มู ล
ทางการเงินประจาปี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน นิยามข้ อมูลที่มีสาระสาคัญและกาหนดให้
กิจการเปิ ดเผยรายการที่ มี สาระส าคั ญ แยกต่ า งหากจากรายการอื่ น รวมถึ ง (ตั วอย่ า งเช่ น )
การดาเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด กาหนดให้ เปิ ดเผยเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ข้ อผิดพลาด และการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีท้ังสองฉบับ
ไม่ได้ ระบุแนวทางเชิงปริมาณในเรื่องความมีสาระสาคัญของข้ อมูล
แม้ ว่ากิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสาคัญเพื่อจัดทารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการใช้ ข้อมูลของงวดระหว่างกาลเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
รั บรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน ระหว่างกาลนั้น ดังนั้น กิจการจะรับรู้และ
เปิ ดเผยข้ อมู ลของรายการ ตัวอย่ างเช่ น รายการที่ไม่ ปกติ การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ และข้ อผิ ดพลาดที่สาคั ญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสาคั ญ เมื่ อ
เทียบกับข้ อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดที่อาจเป็ นผลจากการ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูล กิจการต้ องตระหนักอยู่เสมอว่า รายงานทางการเงิน ระหว่างกาลต้ องให้ ข้อมูล
ทุกอย่างที่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการใน
งวดระหว่างกาลนั้น

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจาปี
26

หากการประมาณการจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ร ายงานไว้ใ น งวดระหว่ า งกาลของงวดก่ อ น
มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งเป็ นนัย ส าคัญ ในงวดระหว่ า งกาลงวดสุ ด ท้า ยของรอบปี บัญ ชี
โดยที่กิจการจะไม่ได้นาเสนอรายงานทางการเงิน ระหว่ างกาลงวดสุดท้ายนี้ แยกต่ า งหาก
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับลักษณะและจานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีน้นั
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อ ผิ ด พลาด ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ และจ านวนเงิ น
(ถ้ าปฏิบัติได้ ) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญใน
งวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บนี้ กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลที่คล้ ายคลึ งกันในรายงานทางการเงิน ระหว่ างกาล
ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาล
งวดสุดท้ ายที่ต้องเปิ ดเผย ได้ แก่ การปรั บลดมู ล ค่ า สิน ค้ า คงเหลื อ การปรั บ โครงสร้ าง หรื อ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ได้ เคยรายงานไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 26 สอดคล้ องกับข้ อกาหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด แต่ มี ข อบเขตที่แ คบกว่ า คื อ เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่เปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้
ในงบการเงินประจาปี

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจาปี
28

29

30

กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี
เว้นแต่นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจาปี ล่าสุดนั้นจะใช้ใน
งบการเงินประจาปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่ นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่ากิจการจะ
น าเสนองบการเงิ น เป็ นรายปี ทุ ก งวดครึ่ ง ปี หรื อ ทุ ก ไตรมาส) ต้อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การวัดผลการดาเนินงานประจาปี เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว การวัดมูลค่าเพือ่ จัดทา
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
ระหว่างกาลต้ องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดาเนินงานประจาปี ชี้ให้ เห็นว่างวดระหว่างกาล
เป็ นส่วนหนึ่งของงวดปี บัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบัน
อาจท าให้ กิจ การต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของจ านวนที่ไ ด้ ร ายงานไว้ ใ น
งวดระหว่ า งกาลก่ อนๆ ในรอบปี บั ญชีปั จจุ บัน อย่ า งไรก็ตาม หลั กเกณฑ์ในการรั บรู้รายการ
สินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ แ ละค่า ใช้ จ่ า ยสาหรั บ งวดระหว่ า งกาลยัง คงเป็ นหลักเกณฑ์เดีย วกัน
กับที่ใช้ ในงบการเงินประจาปี
ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้
30.1 หลักเกณฑ์ในการรั บรู้แ ละวั ดมู ลค่า ผลขาดทุ นจากการปรั บ ลดมู ลค่า สินค้ า คงเหลื อ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร้ า ง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
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31

32

33

34

ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นหลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั น กับ ที่กิจ การใช้ ในการจั ด ท างบการเงิ น
ประจาปี ไม่ว่ากิจการจะจัดทารายงานระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้
และวัดมูลค่ารายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ในงวดระหว่ า งกาลต่ อ มาในรอบปี บั ญ ชี เ ดี ย วกัน กิ จ การต้ อ งท าการเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการนั้ น ในงวดระหว่ างกาลที่ มี การเปลี่ ยนแปลงไม่ ว่ าจะเป็ นการบั นทึ กเพิ่ ม
หรือกลับบัญชีรายการขาดทุนที่ได้ บันทึกไปแล้ ว
30.2 รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ตามคานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้ องไม่บันทึกเป็ น
รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้ องรอข้ อมูล
เพิ่มเติมในอนาคตก่อนที่จะกาหนดได้ ว่ารายจ่ ายดังกล่ าวจะเป็ นสินทรั พย์ตามคานิ ยาม
หรือไม่ หรือด้ วยเหตุผลที่ว่าจานวนกาไรสุทธิของงวดระหว่ างกาลแต่ละงวดในรอบปี
บัญชีเดียวกันจะได้ ไม่แตกต่างกันเกินไป และ
30.3 กิ จการต้ องรั บรู้ ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ยวกั บภาษี เงิ นได้ ในงวดระหว่ างกาลแต่ ละงวดด้ วยประมาณการ
ที่ดีท่สี ุด โดยอัตราที่ใช้ ในการคานวณต้ องเป็ นอัตราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักทั้งปี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปี บัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจานวนภาษีเงินได้ ค้างจ่ายในงวด
ระหว่างกาลต่อมาของรอบปี บัญชีเดียวกันหากการประมาณการของอัตราภาษีเงินได้
ประจาปี เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน การรับรู้รายการเป็ นกระบวนการของการนา
รายการที่เป็ นไปตามคานิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน มารวมไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
หรืองบผลการดาเนินงานการเงิน คานิยามของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย เป็ นหลักการ
พื้นฐานของการรับรู้รายการในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทั้งงวดประจาปี และ
งวดระหว่างกาล
กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรั พย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่ า งกาลและวั น สิ้น งวดปี บั ญ ชี รายจ่ า ยซึ่ ง โดยลั ก ษณะแล้ ว ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขเป็ นสิน ทรั พย์
ตามค านิ ย าม ณ วั น สิ้ นงวดปี บั ญ ชี จ ะไม่ บั น ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ณ วั น สิ้ นงวดระหว่ า งกาล
ในทานองเดียวกัน หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่ า งกาลต้ องเป็ นภาระผู กพั น
ที่กิจ การมี อ ยู่ ณ วั น นั้ น ซึ่ งเป็ นหลั ก การที่ถื อ ปฏิบั ติเ ช่ น เดี ยวกับ การรั บ รู้ หนี้ สิน ณ สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานประจาปี
ลักษณะสาคัญของการเกิดรายการรายได้ (รายได้ หลัก) และค่าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและ
กระแสออกของสินทรั พย์และหนี้ สินที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว ดังนั้นกิจการจะสามารถรับรู้รายการเป็ น
รายได้ และค่า ใช้ จ่า ยก็ต่อเมื่อกระแสเข้ า หรื อกระแสออกดังกล่ าวเกิดขึ้นแล้ ว ในทางกลั บ กัน
กิจการต้ องไม่รับรู้รายการเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายหากกระแสเข้ าหรือกระแสออกนั้นยังไม่เกิดขึ้น
กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน ไม่อนุ ญาตให้ กิจการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์หรื อ
หนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงินหากรายการนั้นไม่เป็ 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
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35

36

ทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดงวดปี บัญชี การวัดมูลค่าดังกล่ าวเป็ นการที่กิจการนาเกณฑ์ยอดสะสมจาก
ต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบันมาใช้ น่ันเอง
กิจ การที่น าเสนองบการเงิ น รายครึ่ งปี สามารถใช้ ข้อ มู ล ที่มีอ ยู่ จ นถึ ง กลางปี หรื อ หลั งจากนั้ น
ในช่วงสั้นๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนแรก และใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ จนถึง
วั น สิ้ นงวดปี บั ญ ชี หรื อ หลั งจากนั้ น ในช่ วงสั้ นๆ เพื่ อการวั ดมู ลค่ าของงบการเงิ น ส าหรั บ งวด
สิบสองเดือน การวัดมูลค่าสาหรับสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่อาจ
เป็ นไปได้ ของจานวนเงินที่เคยประมาณไว้ สาหรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ปรับย้ อนหลังรายงาน
ทางการเงิ นระหว่ างกาลของงวดดั งกล่ าว อย่ า งไรก็ต าม ย่ อ หน้ า ที่ 16ก.4 และย่ อ หน้ า ที่ 26
ก าหนดให้ มีก ารเปิ ดเผยเกี่ยวกับ ลั ก ษณะและจ านวนเงิน ของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ที่มีนัยสาคัญ
กิจการที่นาเสนองบการเงินบ่อยครั้งกว่ารายครึ่งปี ต้ องวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายสาหรับ
งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บัน โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ขณะที่จัดทางบการเงินแต่ละงวดนั้น จานวนของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล
ปั จจุ บันต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจานวนที่แสดงไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
ของปี บั ญ ชี เ ดียวกัน โดยไม่ ต้อ งปรั บ ย้ อนหลั ง งบการเงิน ระหว่ า งกาลงวดก่อน อย่ า งไรก็ตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสาคัญ
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดูกาล รายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นครั้งคราว

37

38

รายได้ที่ได้รบั ตามฤดู กาล รายได้ที่ได้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่ได้รบั เป็ นครั้งคราวต้อง
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 และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 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 ก็ต่อเมือ่ เป็ นการเหมาะสมที่กิจการ
จะคาดการณ์หรือรอการรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
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การนาหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
40

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้การประมาณการ

41

42

กิจการต้องใช้วิธีวดั มูลค่าที่ทาให้มนั ่ ใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
สามารถเชื่อถือได้ และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเกีย่ วข้องกับความเข้าใจ
ฐานะการเงินหรือ ผลการดาเนินงานของกิจการมีการเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม กิจการมัก
อาศัย การประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่อ วัด มู ล ค่ า รายการบางรายการใน รายงาน
ทางการเงินประจาปี และรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งตามปกติกิจการจาเป็ นต้องใช้
การประมาณการในการจัดทารายงานทางการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่ อ้ งใช้ในการจัดทา
รายงานทางการเงินประจาปี
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
43

44

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี นอกเหนือ จากการถือ ปฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงที่
กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้
43.1 ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่ างกาลของงวดก่อ นๆ ในรอบปี บัญชี ปัจจุ บ นั และ
งบการเงิ นระหว่ า งกาลของรอบปี บัญ ชี ก่อ นๆ ที่นามาเปรี ยบเที ย บ ซึ่ งจะปรับ
ย้อนหลังในงบการเงินประจาปี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำย
กำรบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด หรือ
43.2 ปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และงบการเงิน
ระหว่างกาลของรอบปี บัญชี ก่อนๆ ที่นามาเปรียบเทียบตามนโยบายการบัญชี ใหม่
โดยวิ ธี เ ปลี่ ย นทัน ที เ ป็ นต้น ไปนับ จากวัน แรกสุ ด ที่ ส ามารถท าได้ในทางปฏิ บ ัติ
หากไม่ สามารถระบุ ถึงผลกระทบสะสม ณ วันต้นปี บัญชี จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีทีม่ ีผลกระทบต่อรอบปี บัญชีก่อนๆ ได้ในทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ากิจการใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สาหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปี บัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบั ญ ชีต้อ งสะท้ อ นให้ เห็นด้ วยวิ ธีปรั บย้ อนหลั งโดยกิจการต้ องปรั บ ข้ อมู ลทางการเงินของ
งวดก่อนที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถ
กาหนดจานวนสะสมที่ต้องใช้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินของงวดก่อนๆ ได้ ในทางปฏิบัติ มาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บดังกล่ าวกาหนดให้ กิจการสามารถใช้ วิ ธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปนั บจากวั นแรกสุด
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ที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ส่วนผลกระทบตามย่อหน้ าที่ 43 กาหนดให้ กิจการที่เปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีในปี บัญชีปั จจุบันใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ ใช้ วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป แต่ต้องถือปฏิบัติต้งั แต่ต้นปี บัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันในรอบปี บัญชี
เดียวกัน เนื่ อ งจากจะทาให้ ก ารปั นส่วนรายการระหว่ างงวดทาได้ ยาก นอกจากนี้ยังจะทาให้
ผลการดาเนินงานไม่มี ความชัดเจน และทาให้ เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้ าใจ
งบการเงินระหว่างกาล

วันถือปฏิบตั ิ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถื อปฏิบั ติกับงบการเงิ นส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 15ข และ 16ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ที่ปรับปรุงในปี 2563)
ทาให้ เกิดการปรั บปรุ งย่ อหน้ าที่ 31 และ 33 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ า ว
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้
กิ จ การน าไปใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ที่ เ กิ ด จาก
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยการปรับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด อย่ า งไรก็ต าม หากกิจ การ
พิจารณาว่าการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง นั้นไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การใช้ ต้ น ทุ น หรื อ ความพยายามที่ ม ากเกิ น ไป กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
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การปรั บ ปรุ งของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาล
โดยอ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 43 ถึง 45 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และย่อหน้ าที่ 23 ถึง 28 50
ถึง 53 และ 54ฉ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
คานิยามของความมีสาระสาคัญ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) (ที่ปรั บปรุ งในปี 2563) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่ อหน้ าที่ 24
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วก่ อ นวั น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง
ดั ง กล่ า วด้ ว ย กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วเมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
การปรั บปรุงคานิยามของความมีสาระสาคัญในย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น และย่ อ หน้ า ที่ 5 และ 6 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 28/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
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