เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
งบการเงินระหว่างกาล

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound volume
2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงบทนํา 5 ย่อหน้ าที่ 5 8 8ก
11ก 16ก 20 22 31 33 40 และ 42 ยกเลิกบทนํา 8 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 5.5ก 16ก.10 50 ถึง 53
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
เนื้ อหาในงบการเงินระหว่างกาล
ส่วนประกอบขั้นตํา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สําคัญ
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งวดทีต่ อ้ งนําเสนองบการเงินระหว่างกาล
ความมีสาระสําคัญ

บทนํา 1
1
4
5
8
9
15
16ก
19
20
23

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจํ าปี
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

26
28

การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจํ าปี
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดู กาล รายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่
ได้รบั เป็ นครั้งคราว
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
การนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
การใช้การประมาณการ

28
37

การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
วันถือปฏิบตั ิ

43
46

39
40
41
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1
ถึง 53 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถือ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อ
มีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงงบการเงินระหว่างกาล ซึ่งไม่ได้ ครอบคลุมในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
และให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เป็ นต้ นไป
บทนํา 2 งบการเงินระหว่ างกาล หมายถึง งบการเงินที่เป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงินแบบย่ อ
อย่างใดอย่างหนึ่ง สําหรับงวดบัญชีท่สี ้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
บทนํา 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ บังคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาล
ควรเผยแพร่ บ่ อยเพี ยงใด หรื อควรเผยแพร่ ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังวันสิ้นสุด
งวดระหว่างกาล การกําหนดในเรื่องดังกล่าวควรเป็ นการตัดสินใจของรัฐบาล หน่วยงานกํากับ
ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลด้ า นบั ญ ชี อ่ืน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ใช้ สาํ หรั บบริ ษัทที่ถูกกําหนดหรื อเลือกที่จะเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาล
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
บทนํา 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.1 กําหนดเนื้อหาขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่างกาลซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
4.2 ระบุวิธรี ับรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ต้องใช้ ในงบการเงินระหว่างกาล
บทนํา 5 เนื้อหาขั้นตํ่าของงบการเงินระหว่ างกาลประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบกําไร
ขาดทุ นและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่ อที่แสดงแบบงบเดียวหรื อแบบสองงบ งบกระแส
เงินสดแบบย่ อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของแบบย่ อและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามที่กาํ หนด หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่
แสดงแยกต่างหากตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องแสดงข้ อมูลระหว่างกาล
อย่างย่อจากงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากนั้นด้ วย
บทนํา 6 ภายใต้ ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ ท่ีอ่านงบการเงินระหว่ างกาลของกิจการได้ อ่านรายงานประจําปี
ของปี ล่ าสุด ดังนั้นข้ อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี ดังกล่ าวแทบจะไม่มี
การกล่ า วซํ้า หรื อ ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นงบการเงิ น ระหว่ า งกาล แต่ ข้ อ มู ล ใน
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่ า งกาลในเบื้ องต้ นจะอธิ บ ายถึ ง เหตุ ก ารณ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลต่อความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปี ล่าสุด

3

บทนํา 7 กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี
เว้ นแต่นโยบายการบัญชีท่เี ปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจําปี ล่ าสุดนั้นจะใช้ ใน
งบการเงินประจําปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะเป็ นปี ละครั้ง ทุกงวดครึ่งปี
หรือทุกไตรมาส ต้ องไม่ มีผลกระทบต่ อการวัดผลการดําเนินงานประจําปี การวัดมูลค่ าเพื่อ
จัดทํางบการเงินระหว่ างกาลต้ องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุ บันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บทนํา 8 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 9 ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์
การรายงานงบการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญของเรื่องดังกล่าวโดย
สัมพั นธ์กับข้ อมูลทางการเงินของงวดระหว่ างกาลนั้ น มิใช่ ข้อมูลที่ได้ จากการประมาณการ
สําหรับปี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ มีวัตถุ ประสงค์ ท่ีจะกําหนดเนื้อหาขั้น ตํ่าในงบการเงินระหว่ างกาล
รวมทั้งหลั กเกณฑ์ในการรั บรู้และวัดมูลค่ ารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบสมบูรณ์หรื อ
แบบย่ อสําหรั บงวดระหว่ างกาล งบการเงินระหว่ างกาลที่เชื่อถือได้ และทันต่ อเวลาจะช่ วยให้
ผู้ลงทุน เจ้ าหนี้ และผู้ใช้ งบการเงินอื่นเข้ าใจถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดกําไรและ
กระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1

2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาํ หนดว่ ากิจการใดต้ องเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลและมิได้
กําหนดว่ า กิจการต้ องเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลบ่ อยเพี ยงใด หรื อต้ องเผยแพร่ ให้ เสร็จ
ภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่ างไรก็ตาม รัฐบาล หน่ วยงานกํากับ
ดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกํากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื มักจะกําหนดให้
กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้ องจัดทํางบการเงินระหว่าง
กาล มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ ป ฏิบั ติ กับ กิ จ การที่ต้ อ งเผยแพร่ ห รื อ เลื อ กที่จ ะเผยแพร่
งบการเงินระหว่ างกาลตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สนั บ สนุ นให้ กิจการที่มีหลั กทรั พย์ซ้ ื อขายในตลาดหลั กทรั พย์จัดทํางบการเงินระหว่ างกาลที่
เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ และสนับสนุนให้ กจิ การที่มีหลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้
1.1 จัดทํางบการเงินระหว่างกาลอย่างน้ อย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปี แรกของรอบบัญชี และ
1.2 จัดทํางบการเงินระหว่างกาลให้ พร้ อมใช้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลนั้น
ในการพิจารณาว่างบการเงินประจําปี หรือระหว่างกาลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
ผู้ใช้ งบการเงินต้ องพิจารณางบการเงินระหว่ างกาลแยกจากงบการเงินประจําปี กิจการที่อาจ
นําเสนองบการเงินระหว่างกาลซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรืออาจไม่ได้ นาํ เสนอ
งบการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชี ยังคงต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
หากงบการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนั้นต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
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คํานิยาม
4

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งวดระหว่างกาล

หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้ นั กว่ างวดเต็ มปี
บัญชี

งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงิ นสํ าหรับงวดระหว่ างกาลที่ เป็ นงบการเงิ นแบบ
สมบู รณ์ (ตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557)
เรื่ อง การนําเสนองบการเงิ น (เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้)) หรื อ งบการเงิ นแบบย่ อ (ตามที่ระบุ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ) สําหรับงวดระหว่างกาล

เนื้ อหาในงบการเงินระหว่างกาล
5

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุ
ว่างบการเงินแบบสมบูรณ์ประกอบด้ วยส่วนประกอบทุกข้ อดังต่อไปนี้
5.1
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
5.2
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
5.3
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสําหรับงวด
5.4
งบกระแสเงินสดสําหรับงวด
5.5
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยสรุปนโยบายการบัญชี ท่ีสาํ คัญและ
ข้ อมูลที่เป็ นคําอธิบายอื่น
5.5ก ข้ อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การนํา เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
5.6
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้ นาํ นโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือปรับย้ อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมี
การจัดประเภทรายการใหม่ ในงบการเงิน ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 40ก ถึง 40ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
กิจการอาจจะใช้ ช่ ืออื่น สําหรั บงบการเงิ น นอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้
ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจจะใช้ ช่ ือ “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
กิจ การอาจถู ก กํา หนดหรื อ เลื อ กที่จ ะให้ ข้ อมู ล ในงบการเงิ น ระหว่ า งกาลน้ อ ยกว่ า งบการเงิ น
ประจําปี โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทนั ต่อเวลากับต้ นทุนที่ต้องเสียไป
ในการจัดทําข้ อมูลนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลซํา้ ซ้ อน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนด
เนื้อหาขั้นตํ่าในงบการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่อและหมายเหตุประกอบ
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งบการเงินที่กาํ หนด วัตถุประสงค์ของงบการเงินระหว่างกาลคือ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบัน ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาล จึงเน้ นการให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอซํา้ ซ้ อนกับ
ข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบูรณ์ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
นําเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ และเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนดใน
งบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ กิจ การสามารถแสดงรายการแต่ล ะรายการเกิน กว่า รายการ
ขั้นตํ่าที่ระบุไว้ หรือสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กาํ หนดไว้ แม้ ว่ากิจการจะนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการ
ยังคงต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนดตามที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16) และตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ส่วนประกอบขั้นตํา่ ของงบการเงินระหว่างกาล
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งบการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นตํา่ ดังต่อไปนี้
8.1
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
8.2
งบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรื อ
แบบสองงบ
8.3
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
8.4
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
8.5
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ ําหนด
หากกิ จ การแสดงรายการของกํ าไรหรื อขาดทุ น ในงบกํ า ไรขาดทุ น ที่แ สดงแยกต่ า งหาก
ตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การ
นําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงข้อมู ลระหว่างกาลอย่างย่อใน
รูปแบบงบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหากด้วย
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล
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หากกิจการเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลแบบสมบู รณ์ กิจการต้องกําหนดรูปแบบและเนื้ อหา
ของงบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เกี่ยวกับการแสดงงบการเงินแบบ
สมบูรณ์
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หากกิจการเผยแพร่ งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ กิจการต้องแสดงหัวข้อเรื่องและยอด
รวมย่อยในลักษณะเดียวกับที่แสดงในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุดและต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่
สําคัญตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนด กิจการต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือ
เปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หากการไม่ แ สดงหรื อ การไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม นั้น ทํ า ให้
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
กิจการต้องแสดงส่วนประกอบของกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับงวดระหว่างกาลไม่ว่าจะเป็ นงบกําไรขาดทุนแบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ เมื่อ
กิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อ
หุน้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่
ระบุในย่อหน้าที่ 10ก ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้
ปรับลด ในงบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้
แนวทางในการกําหนดโครงสร้ างของงบการเงิน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดระหว่างกาลหากกิจการนําเสนองบการเงินรวมสําหรับ
งวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทใหญ่ จะไม่ สอดคล้ อง
หรื อ ไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกั น กั บ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดปี บั ญ ชี ล่ า สุ ด ที่ ผ่ า นมา
หากงบการเงินประจําปี ของกิจการได้ รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ เพิ่มเติมจาก
งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ ห้ามแสดงและมิได้ กาํ หนดให้ แสดงงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่รวมไว้ ในงบการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สําคัญ

15

กิจการต้ องเปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการที่มีนัยสําคัญซึ่งเป็ น
ประโยชน์ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กิจการนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ล่าสุด ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์
และรายการเหล่ า นั้ น ต้ องเป็ นข้ อมู ลที่เป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งเกี่ย วข้ อ งกับ การตัด สิน ใจที่แ สดงไว้ ใ น
รายงานประจําปี ล่าสุด

15ก

ผู้ใช้ งบการเงินระหว่างกาลของกิจการต้ องสามารถเข้ าถึงรายงานประจําปี ล่าสุดของกิจการ ดังนั้น
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ระหว่ า งกาลไม่ จํา เป็ นที่จ ะต้ อ งให้ ข้อมู ลที่เ ป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ไม่ มี
นัยสําคัญหากข้ อมูลดังกล่าวได้ ถูกรวมไว้ แล้ วในรายงานประจําปี ล่าสุด
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15ข

กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการต่ อไปนี้หากข้ อมูลดังกล่ าวมีนัยสําคัญต่ อความ
เข้ าใจงบการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นข้ อยุติ
15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
15ข.2 การรับรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อ่นื
15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
15ข.4 การได้ มาและการจําหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.6 การชําระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
15ข.7 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญสําหรับข้ อมูลที่เคยนําเสนอในงวดก่อน
15ข.8 การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย
15ข.9 การผิดนัดชําระหนี้หรือการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ท่ยี ังไม่มีการแก้ ไขให้ ดีข้ ึน ณ
วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15ข.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15ข.11 การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน
15ข.12 การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใน
วัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
15ข.13 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
15ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น แต่ ล ะฉบั บ จะให้ ข้ อมู ลเป็ นแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมู ลใน
รายการตามย่อหน้ าที่ 15ข เมื่อเหตุการณ์หรือรายการเหล่านั้นมีนัยสําคัญต่อความเข้ าใจได้ ของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจําปี ล่ าสุด
ทํา ให้ กิ จ การต้ องให้ คํ า อธิ บ ายและข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ นข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ในงบการเงิ น
ระหว่างกาล เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันนับจากรายงานประจําปี ล่าสุด
16–18 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ
16ก

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการที่มีนยั สําคัญตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 15ค
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หากข้อมู ล
ดังกล่าวไม่ได้เปิ ดเผยไว้ทีอ่ ื่นในงบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมูลต้องแสดงรายการ
ตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปั จจุบนั
16ก.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่าง
กาลเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นงบการเงิ น ประจํ าปี หรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า กิ จ การได้
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16ก.2
16ก.3

16ก.4

16ก.5
16ก.6
16ก.7

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรื อวิ ธี การคํ านวณ โดยเปิ ดเผยถึงลักษณะและ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนั้น
การอธิบายความเห็ นเกี่ยวกับการดําเนินงานในงวดระหว่ างกาลที่มีลกั ษณะเป็ น
วัฏจักรหรือฤดูกาล
ลักษณะและจํ านวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่ อสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของ
เจ้าของ กําไรสุทธิ หรื อกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นรายการไม่ปกติ เนื่องจากลักษณะ
ขนาด หรือ การเกิดขึ้ นของรายการนั้น
ลักษณะและจํ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํ านวนเงินที่เคย
รายงานไว้ในงวดระหว่างกาลก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการของจํ านวนเงินทีเ่ คยรายงานในงวดปี บัญชีล่าสุด
การซื้ อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน
จํ านวนเงินปั นผลจ่ าย (ยอดรวมหรือต่อหุน้ ) โดยแยกแสดงตามประเภทของหุน้ สามัญ
และหุน้ ประเภทอื่น
ข้อ มู ล ตามส่ ว นงาน มี ด งั ต่ อ ไปนี้ (การเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามส่ ว นงานต้อ งรวมใน
งบการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่ กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้) กําหนดให้
กิจการเปิ ดเผยข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินประจํ าปี )
16ก.7.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก หากเรื่องนี้ ได้รวมไว้ในการวัดมู ลค่ากําไร
หรือขาดทุนตามส่วนงานทีไ่ ด้รบั การสอบทาน โดยผูม้ ีอํานาจตัดสินใจ
สู งสุดด้านการปฏิ บตั ิการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่โดยปกตินําเสนอข้อมู ล
ดังกล่าวต่อผูม้ ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบตั ิการ
16ก.7.2 รายได้ระหว่ างส่ วนงาน หากเรื่องนี้ ได้รวมอยู่ในการวัดมู ลค่ ากําไร
หรือขาดทุนตามส่วนงานที่ได้รบั การสอบทานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารผูม้ ีอํานาจตัดสินใจ หรือตามปกติได้นาํ เสนอข้อมูลดังกล่าวต่อ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารผูม้ ีอํานาจในการตัดสินใจ
16ก.7.3 ตัววัดมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.4 ตัววัดมู ลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินรวมสําหรับส่วนงานที่รายงานเฉพาะ
หากโดยปกติ มีการนําเสนอข้อมู ลจํ านวนเงินดังกล่าวต่ อผูม้ ีอํานาจ
ตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการปฏิ บ ตั ิ ก าร และถ้า มี ก ารเปลี่ย นแปลงที่ มี
สาระสําคัญจากจํ านวนเงินทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุด
สําหรับส่วนงานทีร่ ายงานนั้น
16ก.7.5 คําอธิ บายความแตกต่ างจากงบการเงินประจํ าปี ล่าสุดในเกณฑ์การ
แบ่งแยกส่วนงานหรือการวัดมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
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16ก.7.6

การกระทบยอดระหว่ างผลรวมของกํ าไรหรื อขาดทุ นของส่ วนงานที่
รายงานกับกํ าไรหรื อขาดทุ นของกิ จการก่ อนค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้
(รายได้ภาษี เงิ นได้) และก่ อนการดํ าเนิ นงานที่ ย กเลิ กของกิ จการ
อย่างไรก็ตาม หากกิจการปั นส่วนรายการต่ อไปนี้ เช่ น ค่ าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ให้แก่หน่วยงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจ
กระทบยอดระหว่ างผลรวมของกําไรหรื อขาดทุ นตามส่ วนงานและ
กําไรหรื อขาดทุ นหลังหักรายการดังกล่ าว รายการกระทบยอดที่มี
สาระสําคัญต้องระบุแยกออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16ก.8 เหตุ การณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิ นระหว่ างกาล ซึ่ งไม่ ได้แสดงในงบการเงิ น
ระหว่างกาลของงวดทีน่ าํ เสนอ
16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการในระหว่างงวดระหว่างกาล
ซึ่งรวมถึงการรวมธุรกิจ การได้หรือเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสร้าง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวม
ธุรกิจ ให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
16ก.10 การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับมู ลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องเป็ นไป
ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 91 ถึง 93.8 94 ถึง 96 98 และ 99 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 25 26 และ 28 ถึง 30 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่
มีการประกาศใช้)
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19

หากงบการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อ เท็ จ จริ ง ดัง กล่ า ว งบการเงิ น ระหว่ า งกาลต้อ งไม่ ร ายงานว่ า จั ด ทํ า ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินหากไม่ได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
งวดทีต่ อ้ งนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

20

รายงานระหว่ างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่างกาล (แบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ) สําหรับ
งวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน สิ้ นงวดระหว่ า งกาลปั จ จุ บ นั และงบแสดงฐานะ
การเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีล่าสุดทีผ่ ่านมา
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21

22

20.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดระหว่างกาลปั จจุ บนั และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จจุบนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นเปรียบเทียบ เพือ่ การเปรียบเทียบสําหรับช่ วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) รายงานระหว่ างกาลอาจจะนําเสนอแต่ ละงวด
เป็ นงบกําไรขาดทุ นที่แสดงแยกต่ างหากหรื องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของซึ่ งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จจุ บนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล พร้อมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าวเพื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้ง แต่ ต น้ ปี บัญ ชี ปั จ จุ บ นั จนถึ ง วัน สิ้ นงวด
ระหว่างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน
สําหรับกิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่ างเห็นได้ ชัด ข้ อมูลทางการเงินสําหรับงวดสิบสอง
เดือนสิ้นสุดของงวดระหว่างกาล และข้ อมูลเปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของสิบสอง
เดือนก่อนจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน ดังนั้น กิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอย่าง
เห็นได้ ชัดควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 20
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ความมีสาระสําคัญ
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ในการพิจารณาว่ าข้อมู ลแต่ ละรายการนั้น ควรรับรู ้ วัด มู ลค่ า จัดประเภท และเปิ ดเผย
อย่างไรในงบการเงินระหว่างกาล กิจการต้องประเมินความมีสาระสําคัญของรายการโดย
สัมพันธ์กบั ข้อมู ลที่รวมอยู่ ในงบการเงินระหว่ างกาล ในการประเมินความมีส าระสําคัญ
กิจการต้องตระหนักว่ าในงบการเงิ นระหว่ างกาล กิจการอาจใช้การประมาณการในการวัด
มูลค่า มากกว่าทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าในงบการเงินประจํ าปี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่าข้ อมูล
จะถือว่า มีส าระสํา คัญ หากการไม่แ สดงข้ อมูล หรือ การแสดงข้ อ มูลผิด พลาดมีผ ลกระทบต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยรายการที่มี
สาระสําคัญ แยกต่างหากจากรายการอื่น เช่น การดําเนินงานที่ยกเลิก และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
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และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี ข้ อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีท้งั สอง
ฉบับไม่ได้ ระบุจาํ นวนเพื่อใช้ ในการตัดสินความมีสาระสําคัญของข้ อมูล
แม้ ว่ากิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสําคัญเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การใช้ ข้ อ มู ล ของงวดระหว่ า งกาลเป็ นเกณฑ์ใ นการ
พิจารณารับรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลนั้น ดังนั้น กิจการจะรับรู้และ
เปิ ดเผยข้ อมู ลของรายการ ตัวอย่ างเช่ น รายการที่ไม่ ปกติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสําคัญเมื่อเทียบ
กับข้ อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดที่อาจเป็ นผลจากการไม่
เปิ ดเผยข้ อมูล กิจการต้ องตระหนักอยู่เสมอว่างบการเงินระหว่างกาลต้ องให้ ข้อมูลทุกอย่างที่ทาํ ให้
ผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในงวดระหว่างกาล
นั้น

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจํ าปี
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หากการประมาณการจํ านวนเงิ น ที่ไ ด้ร ายงานไว้ใ นงบการเงิ น ระหว่ า งกาลของงวดก่ อ น
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นนัยสําคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายของรอบปี บัญชี โดยที่
กิ จ การจะไม่ ไ ด้นํา เสนองบการเงิ น ระหว่ า งกาลงวดสุ ด ท้า ยนี้ แยกต่ า งหาก กิ จ การต้อ ง
เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจํ านวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของงบการเงินประจํ าปี สําหรับรอบปี บัญชีน้นั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะ และจํานวนเงิน (ถ้ าปฏิบัติได้ ) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญในงวดปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญใน
งวดต่ อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่คล้ ายคลึงกันใน
งบการเงินระหว่างกาลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ก.4 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การในงวดระหว่ างกาลงวดสุดท้ ายที่ต้ องเปิ ดเผย ได้ แก่ การปรั บลดมู ลค่ าสินค้ าคงเหลื อ การปรั บ
โครงสร้ าง หรือผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ได้ เคยรายงานไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปี
บัญชีเดียวกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 26 สอดคล้ องกับข้ อกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่มีขอบเขตที่แคบกว่ า คือ เกี่ยวข้ องเฉพาะข้ อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิจการไม่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินระหว่างกาลไว้ ในงบการเงินประจําปี
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจํ าปี
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กิ จ การต้อ งใช้น โยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกัน สํ า หรับ งบการเงิ น ระหว่ า งกาลและงบการเงิ น
ประจํ าปี เว้นแต่ นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุด
นั้นจะใช้ในงบการเงินประจํ าปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่ นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่า
กิจการจะนําเสนองบการเงินเป็ น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อการวัดผลการดําเนินงานประจํ าปี เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว การวัดมู ลค่าเพื่อ
จัดทํางบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปั จจุบนั
ข้ อ กํา หนดที่ว่ า กิจ การต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกัน สํา หรั บ งบการเงิ น ระหว่ า งกาลและ
งบการเงิ นประจําปี อาจทําให้ ดู เหมื อนว่ าการวั ดมู ลค่ าในงวดระหว่ างกาลเป็ นอิสระจากรอบ
ระยะเวลารายงานอื่นๆ แต่ ข้อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนําเสนองบการเงิน
ระหว่างกาล ต้ องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดําเนินงานประจําปี ชี้ให้ เห็นว่างวดระหว่าง
กาลเป็ นส่วนหนึ่งของงวดปี บั ญชี เกณฑ์การวั ดมู ลค่ าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ น ปี บัญชี ถึง
ปัจจุบันอาจทําให้ กจิ การต้ องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ได้ รายงานไว้ ใน
งวดระหว่ างกาลก่อนๆ ในรอบปี บัญชีปัจจุ บัน อย่ างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการรั บรู้รายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดระหว่างกาลยังคงต้ องเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับที่ใช้ ในงบการเงินประจําปี
ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของงบการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้
30.1 หลั กเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ าผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร้ า ง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นหลั ก เกณฑ์เดี ย วกัน กับ ที่กิจ การใช้ ใ นการจั ด ทํา งบการเงิ น
ประจําปี ไม่ว่ากิจการจะจัดทํางบการเงินระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการ
รับรู้และวัดมูลค่ารายการดังกล่าวในงวดระหว่างกาลงวดหนึ่งและเปลี่ยนแปลงประมาณ
การในงวดระหว่างกาลต่อมาในรอบปี บัญชีเดียวกัน กิจการต้ องทําการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการนั้นในงวดระหว่างกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นการบันทึกเพิ่มหรือกลับ
บัญชีรายการขาดทุนที่ได้ บันทึกไปแล้ ว
30.2 รายจ่ายที่ไม่ถอื เป็ นสินทรัพย์ตามคํานิยาม ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ต้ องไม่บันทึกเป็ น
รายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้ องรอข้ อมูล
เพิ่มเติมในอนาคตก่อนที่จะกําหนดได้ ว่ารายจ่ายดังกล่าวจะเป็ นสินทรัพย์ตามคํานิยาม
หรือไม่ หรือด้ วยเหตุผลที่ว่าจํานวนกําไรสุทธิของงวดระหว่างกาลแต่ ละงวดในรอบปี
บัญชีเดียวกันจะได้ ไม่แตกต่างกันเกินไป และ
30.3 กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ในงวดระหว่างกาลแต่ละงวดด้ วยประมาณ
การที่ดีท่สี ดุ โดยอัตราที่ใช้ ในการคํานวณต้ องเป็ นอัตราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
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ทั้ง ปี ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น ของรอบปี บั ญ ชี น้ั น กิจ การอาจปรั บ ปรุ ง จํา นวนภาษี เ งิ น ได้
ค้ างจ่ ายในงวดระหว่ างกาลต่ อมาของรอบปี บัญชีเดียวกันหากการประมาณการของ
อัตราภาษีเงินได้ ประจําปี เปลี่ยนแปลงไป
กรอบแนวคิ ดสํ าหรั บการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2557) ระบุ ว่ าการรั บรู้ รายการ คื อ
กระบวนการรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หากรายการนั้นเป็ นไปตามคํานิยามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ คํานิยามของ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานของการรับรู้รายการในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นงบการเงินประจําปี หรืองบการเงินระหว่างกาล
กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่างกาลและวันสิ้นงวดปี บัญชี รายจ่ายซึ่งโดยลักษณะแล้ วไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสินทรัพย์ตาม
คํานิยาม ณ วันสิ้นงวดปี บัญชีต้องไม่บันทึกเป็ นสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดระหว่างกาล ในทํานอง
เดียวกันหนี้สนิ ณ วันสิ้นงวดการรายงานระหว่างกาลต้ องเป็ นภาระผูกพันที่กจิ การมีอยู่ ณ วันนั้น
ซึ่งเป็ นหลักการที่ถอื ปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับรู้หนี้สนิ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี
ลักษณะสําคัญของการเกิดรายการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและกระแสออกของ
สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ไ ด้ เ กิด ขึ้ นแล้ ว ดั ง นั้ น กิจ การจะสามารถรั บ รู้ ร ายการเป็ นรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายก็ต่อเมื่อกระแสเข้ าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว ในทางกลับกันกิจการต้ องไม่
รับรู้รายการเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายหากกระแสเข้ าหรือกระแสออกนั้นยังไม่เกิดขึ้น กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ระบุว่ากิจการควรรับรู้ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากมีการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้น
ของหนี้ สิน และเมื่ อกิจ การสามารถวัด มู ล ค่ า ของประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ไม่อนุญาต
ให้ กิจการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินหากรายการนั้นไม่เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตามคํานิยาม
ในการวัดมูลค่ารายการต่างๆ เช่น สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสด ที่รายงาน
ในงบการเงิน กิจการที่นาํ เสนอเฉพาะงบการเงินประจําปี สามารถใช้ ข้อมูลทางบัญชีท้งั หมดที่มีอยู่
ตลอดงวดปี บัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็ นการที่กจิ การนําเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถงึ ปัจจุบัน
มาใช้ น่ันเอง
กิจการที่นาํ เสนองบการเงินรายครึ่งปี สามารถใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปี หรือหลังจากนั้นในช่วง
สั้น ๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนแรก และใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงวันสิ้น
งวดปี บัญชีหรือหลังจากนั้นในช่วงสั้น ๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสําหรับงวดสิบสองเดือน การ
วัดมูลค่าสําหรับสิบสองเดือนต้ องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่อาจเป็ นไปได้ ของจํานวน
เงินที่เคยประมาณไว้ สาํ หรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ต้องปรับย้ อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวด
ดังกล่ าว อย่ างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
ลักษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
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36

กิจการที่นาํ เสนองบการเงินบ่อยครั้งกว่ารายครึ่งปี ต้ องวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายสําหรับ
งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปั จจุบัน โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ขณะที่จัดทํางบการเงินแต่ละงวดนั้น จํานวนของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล
ปัจจุบันต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่แสดงไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
ของปี บั ญชี เดี ยวกัน โดยไม่ ต้ องปรั บย้ อนหลั งงบการเงินระหว่ างกาลงวดก่ อน อย่ า งไรก็ตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดู กาล รายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นครั้งคราว
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38

รายได้ที่ได้รบั ตามฤดู กาล รายได้ที่รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ที่ได้รบั เป็ นครั้งคราวต้องไม่
คาดการณ์หรื อรอการรับรู ้ ณ วันสิ้ นงวดระหว่ างกาล หากการคาดการณ์หรื อการรอรับรู ้
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 นประจํา เช่ น รายได้ จาก
การขายสินค้ าปลีกตามฤดูกาล กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ ท้งั จํานวนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี

39

ต้นทุนที่เกิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างปี บัญชีของกิจการ ต้องคาดการณ์หรือรอการรับรู ้
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมือ่ เป็ นการเหมาะสมที่กิจการ
จะคาดการณ์หรือรอการรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
การนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ

40

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้การประมาณการ

41

42

กิจการต้องใช้วิธีวดั มู ลค่ าที่ทําให้มนั ่ ใจว่า ข้อมู ลที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลสามารถ
เชื่อถือได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมู ลทางการเงินทั้งหมดที่มีสาระสําคัญอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผู ใ้ ช้ง บการเงิ นเข้า ใจฐานะการเงิ น หรื อ ผลการดํา เนิน งานของกิ จ การ กิ จ การอาจอาศัย
การประมาณการทีส่ มเหตุสมผลเพือ่ วัดมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงินประจํ าปี และ
งบการเงิ นระหว่ างกาล ซึ่ งตามปกติ กิ จการจํ าเป็ นต้อ งใช้การประมาณการในการจัด ทํ า
งบการเงินระหว่างกาลมากกว่าทีต่ อ้ งใช้ในการจัดทํางบการเงินประจํ าปี
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
43

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี นอกเหนือ จากการถื อ ปฏิ บ ตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงที่
กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้
43.1

ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และงบ
การเงินระหว่างกาลของรอบปี บัญชีก่อนๆที่นํามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะปรับย้อนหลัง
ในงบการเงินประจํ าปี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มี
การประกาศใช้) หรือ

43.2

44

45

ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาลของงวดก่ อ นๆในรอบปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และ
งบการเงินระหว่ างกาลของรอบปี บัญชี ก่อนๆที่นํามาเปรี ยบเที ยบตามนโยบาย
การบัญ ชี ใ หม่ โ ดยวิ ธี เ ปลี่ย นทัน ที เ ป็ นต้น ไปนับ จากวัน แรกสุ ด ที่ ส ามารถทํ า ได้
ในทางปฏิ บ ัติ หากไม่ ส ามารถระบุ ถึ ง ผลกระทบสะสม ณ วัน ต้น ปี บัญ ชี จ าก
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อรอบปี บัญชีก่อน ๆ ได้ในทาง
ปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แน่ ใจว่ ากิจการใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สําหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปี บัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องสะท้ อนให้ เห็นด้ วยวิธีปรับย้ อนหลังโดย
กิจการต้ องปรั บข้ อมูลทางการเงินของงวดก่ อนที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดที่สามารถทําได้ ในทาง
ปฏิบัติ อย่ างไรก็ตาม หากกิจการไม่ สามารถกํา หนดจํานวนสะสมที่ต้ องใช้ ปรั บ ย้ อนหลังงบ
การเงินของงวดก่อนๆได้ ในทางปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว กําหนดให้ กจิ การสามารถ
ใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ส่วนผลกระทบตาม
ย่อหน้ าที่ 43 กําหนดให้ กจิ การที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี บัญชีปัจจุบันใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง
หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ ใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป แต่ต้องถือปฏิบัติต้งั แต่ต้นปี บัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันในรอบปี บัญชี
เดียวกัน เนื่องจากจะทําให้ การปั นส่วนรายการระหว่างงวดทําได้ ยาก นอกจากนี้ยังจะทําให้ ผล
การดํา เนิน งานไม่มีค วามชัด เจน และทํา ให้ เ กิด ความยากต่อ การวิเ คราะห์แ ละความเข้ า ใจ
งบการเงินระหว่างกาล
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วันถือปฏิบตั ิ
46
47
48
49
50

51

52

53

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทําให้ มีการเพิ่มย่ อหน้ าที่ 16ก.10 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 8 8ก 11ก และ 20 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว เมื่ อ นํา มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ซ่ึงเป็ นผลมา
จากการปรั บปรุงของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การนําเสนองบ
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยการปรับย้ อนหลังตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาํ หรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวด้ วย
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงย่ อหน้ าที่ 16ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยการ
ปรับย้ อนหลังตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้
นําไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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