เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๔/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
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
ในการประชุมครั้งที่ ๔๕ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 34 : Interim Financial Reporting
(Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 16ก และ 56
และเพิ่มย่อหน้ าที่ 57 ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 57 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1
บทนํา 2
บทนํา 3

บทนํา 4

บทนํา 5

บทนํา 6

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งไม่ได้ ครอบคลุมใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น และให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
รายงานทางการเงินระหว่ างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็ นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรื อ
งบการเงินแบบย่ออย่างใดอย่างหนึ่ง สําหรับงวดบัญชีท่สี ้นั กว่างวดเต็มปี บัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ บังคับว่ ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่ รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ควรเผยแพร่บ่อยเพียงใด หรือควรเผยแพร่ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลัง
วั น สิ้น สุด งวดระหว่ า งกาล การกํา หนดในเรื่ อ งดังกล่ า วควรเป็ นการตัดสิน ใจของรั ฐบาล
หน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลด้ านบัญชีอ่นื
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ ส ํา หรั บ บริ ษั ทที่ถู ก กํา หนดหรื อ เลื อ กที่จ ะเผยแพร่ ร ายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.1
กําหนดเนื้อหาขั้น ตํ่าของรายงานทางการเงินระหว่ างกาลซึ่ งรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และ
4.2
ระบุวิธรี ับรู้รายการทางบัญชีและหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าควรใช้ ในรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล
เนื้อหาขั้นตํ่าของรายงานทางการเงินระหว่ างกาลประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
งบกําไรขาดทุ น และกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จแบบย่ อที่แสดงแบบงบเดี ยวหรื อแบบสองงบ
งบกระแสเงินสดแบบย่ อ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ าของแบบย่ อและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามที่กาํ หนด หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
ที่แสดงแยกต่างหากตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องแสดงข้ อมูลระหว่ าง
กาลอย่างย่อจากงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากนั้นด้ วย
ภายใต้ ข้อสัน นิ ษฐานที่ว่ าผู้ ท่ีอ่ านรายงานระหว่ างกาลของกิจการได้ อ่านรายงานประจํา ปี
ของปี ล่าสุด ดังนั้นข้ อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี ดังกล่ าวแทบจะไม่มี
การกล่ า วซํ้า หรื อ ได้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นรายงานระหว่ า งกาล แต่ ข้ อ มู ล ใน
3

บทนํา 7

บทนํา 8
บทนํา 9

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่ า งกาลในเบื้ องต้ นจะอธิ บ ายถึ ง เหตุ ก ารณ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลต่อความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของปี ล่าสุด
กิ จ การควรใช้ น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น สํา หรั บ รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลและ
งบการเงิ น ประจํา ปี เว้ น แต่ น โยบายการบั ญ ชี ท่ีเปลี่ ยนแปลงภายหลั งวั น ที่ใ นงบการเงิ น
ประจําปี ล่าสุดนั้นจะใช้ ในงบการเงินประจําปี ถัดไป ความถี่ในการรายงานของกิจการไม่ว่าจะ
เป็ นปี ละครั้ง ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส ไม่ควรมีผลกระทบต่อการวัดผลการดําเนินงาน
ประจําปี การวัดมูลค่าเพื่อจัดทําการรายงานระหว่างกาลต้ องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจาก
ต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ในการตัดสินใจถึงเรื่องรับรู้รายการ จัดประเภทรายการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อวัตถุประสงค์
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการควรประเมินความมีสาระสําคัญของเรื่องดังกล่าว
โดยสัมพันธ์กบั ข้ อมูลทางการเงินของงวดระหว่างกาลนั้น มิใช่ข้อมูลที่ได้ จากการประมาณการ
สําหรับปี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะกํา หนดเนื้ อหาขั้ น ตํ่า ในรายงานทางการเงิ น
ระหว่ า งกาล รวมทั้งหลั กเกณฑ์ในการรั บรู้ และวั ดมู ลค่ ารายการที่นําเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์ หรือแบบย่อสําหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เชื่อถือได้ และ
ทันต่อเวลาจะช่ วยให้ ผ้ ูลงทุน เจ้ าหนี้ และผู้ ใช้ งบการเงินอื่นเข้ าใจถึงความสามารถของกิจการ
ในการก่อให้ เกิดกําไรและกระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ขอบเขต
1

2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาํ หนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่ รายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
มิได้ ก ําหนดว่ ากิ จการควรเผยแพร่ ร ายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลบ่ อ ยเพี ย งใด หรื อ ควร
เผยแพร่ ให้ เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่ างกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
หน่ วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ และหน่ วยงานกํากับดูแลด้ านบัญชีอ่ืน
มักจะกําหนดให้ กิจการที่ออกตราสารหนี้หรื อตราสารทุ นเสนอขายต่ อสาธารณชน ต้ องจัดทํา
รายงานทางการเงินระหว่ างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่
หรือเลือกที่จะเผยแพร่ รายงานทางการเงินระหว่ างกาลตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ สนั บ สนุ น ให้ กิ จ การที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ซ้ ื อขายในตลาด
หลักทรัพย์จัดทํารายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า
และการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ และสนั บสนุ นให้ กิจ การที่มี
หลักทรัพย์ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้
1.1
จัดทํารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้ อย ณ วันสิ้นสุดงวดครึ่งปี แรกของรอบบัญชี
และ
1.2
จัดทํารายงานทางการเงินระหว่ างกาลให้ พร้ อมใช้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวด
ระหว่างกาลนั้น
ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจําปี หรือระหว่างกาลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ กิจการที่อาจไม่ได้ นาํ เสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปี บัญชีหรือ
อาจนําเสนอรายงานทางการเงินระหว่ างกาลซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยังคง
ต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากรายงานทางการเงินระหว่ างกาลของกิจการระบุว่าได้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้นต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
5

คํานิยาม
4

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
งวดระหว่างกาล

หมายถึง รอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่ส้ นั กว่างวดเต็มปี
บัญชี

รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล

หมายถึง รายงานทางการเงิ น ที่ เ ป็ นงบการเงิ น แบบสมบู ร ณ์
(ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อ ง การนํา เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้)) หรือ งบการเงินแบบย่อ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ) สําหรับงวดระหว่างกาล

เนื้ อหาในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
5
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ระบุว่างบการเงินแบบสมบูรณ์ประกอบด้ วยส่วนประกอบทุกข้ อดังต่อไปนี้
5.1
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
5.2
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
5.3
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของสําหรับงวด
5.4
งบกระแสเงินสดสําหรับงวด
5.5
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้ วยนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญและข้ อมูลที่
เป็ นคําอธิบายอื่น
5.5ก ข้ อมูลเปรี ยบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 38 และ 38ก ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และ
5.6
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อน เมื่อกิจการได้ นาํ นโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรื อปรั บย้ อนหลังรายการในงบการเงิน หรือเมื่อกิจการมีการ
จั ด ประเภทรายการใหม่ ใ นงบการเงิน ตามที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 40ก ถึ ง 40ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
กิจการอาจจะใช้ ช่ ื ออื่น สําหรั บ งบการเงิน นอกเหนือ จากที่ร ะบุ ในมาตรฐานการบั ญชีฉบับ นี้
ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การอาจจะใช้ ช่ ื อ “งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ” แทน “งบกํา ไรขาดทุ น และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
กิจ การอาจถู ก กํา หนดหรื อ เลื อ กที่จ ะให้ ข้ อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลน้ อ ยกว่ า
งบการเงินประจําปี โดยพิจารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับจากข้ อมูลที่ทนั ต่อเวลากับต้ นทุนที่
6
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ต้ องเสียไปในการจัดทําข้ อมูลนั้น และเพื่ อหลีกเลี่ ยงการให้ ข้อมูลซํ้าซ้ อน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาํ หนดเนื้อหาขั้นตํ่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาลซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินแบบย่อ
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนด วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล
คือ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุ บัน
ดังนั้น รายงานทางการเงินระหว่ างกาล จึงเน้ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอซํา้ ซ้ อนกับข้ อมูลที่ได้ รายงานไปแล้ ว
กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ตามข้ อกําหนดที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
นําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนดใน
งบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ กิจ การสามารถแสดงรายการแต่ละรายการเกิน กว่า รายการ
ขั้นตํ่าที่ระบุไว้ หรื อสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่าที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กาํ หนดไว้ แม้ ว่ากิจการจะนําเสนองบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบูรณ์ กิจการ
ยังคงต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กาํ หนดตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16ก) และตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ส่วนประกอบขั้นตํา่ ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล
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รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องมีส่วนประกอบขั้นตํา่ ดังต่อไปนี้
8.1
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
8.2
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ ที่แสดงแบบงบเดียวหรือ
แบบสองงบ
8.3
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ
8.4
งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ
8.5
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีก่ ําหนด
หากกิ จการแสดงรายการของกํา ไรหรือ ขาดทุ นในงบกํ า ไรขาดทุ นที่แสดงแยกต่ า งหาก
ตามที่ ร ะบุ ใ นย่ อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงข้อมูลระหว่างกาลอย่างย่อ
ในรูปแบบงบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหากด้วย
รูปแบบและเนื้ อหาของงบการเงินระหว่างกาล

9

หากกิจการเผยแพร่ งบการเงินระหว่ างกาลแบบสมบู รณ์ กิจการต้องกําหนดรู ปแบบและ
เนื้ อหาของงบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกํา หนดที่ร ะบุ ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
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(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เกี่ยวกับการแสดง
งบการเงินแบบสมบูรณ์
หากกิ จ การเผยแพร่ ง บการเงิ น ระหว่ า งกาลแบบย่ อ กิ จ การต้อ งแสดงหัว ข้อ เรื่อ งและ
ยอดรวมย่อ ยในลักษณะเดีย วกับ ที่แ สดงในงบการเงินประจํ า ปี ล่าสุดและต้อ งเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ที่สํา คัญ ตามที่มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ กําหนด กิจการต้อ งแสดงรายการแต่ ล ะ
บรรทัดหรือเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมหากการไม่แสดงหรือการไม่เปิ ดเผยข้อมู ลเพิม่ เติมนั้น
ทําให้งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริง
กิจการต้องแสดงส่วนประกอบของกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับงวดระหว่างกาล เมือ่ กิจการอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง กําไรต่อหุน้ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากกิจการแสดงรายการของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก ตามที่
ระบุ ในย่ อหน้าที่ 10ก ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) กิจการต้องแสดงกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและกําไรต่อหุน้
ปรับลดในงบกําไรขาดทุนทีแ่ สดงแยกต่างหาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ได้ ให้ แนวทางในการกําหนดโครงสร้ างของงบการเงิน ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงการแสดงงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องจัดทํารายงานทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดระหว่างกาล หากกิจการนําเสนอ
งบการเงินรวมสําหรับงวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา ตามปกติงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่
จะไม่สอดคล้ องหรือไม่สามารถเปรียบเทียบกันกับงบการเงินรวมสําหรับงวดปี บัญชีล่าสุดที่ผ่านมา
หากงบการเงินประจําปี ของกิจการได้ รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทใหญ่เพิ่ มเติมจาก
งบการเงินรวม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้มิได้ ห้ามแสดงและมิได้ กาํ หนดให้ แสดงงบการเงิน
ระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่รวมไว้ ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เหตุการณ์และรายการทีม่ ีนยั สําคัญ
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กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยในรายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาลเกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ แ ละรายการที่มี
นัยสําคั ญ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ทาํ ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน เข้ า ใจถึงการเปลี่ ยนแปลงฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนิ น งานของกิจการนับ ตั้งแต่วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ล่ า สุด ข้ อมู ลที่
เปิ ดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายการเหล่านั้นต้ องเป็ นข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจที่แสดงไว้ ในรายงานทางการเงินประจําปี ล่าสุด
ผู้ใช้ รายงานทางการเงินระหว่ างกาลของกิจการจะสามารถเข้ าถึงรายงานทางการเงินประจําปี
ล่าสุดของกิจการ ดังนั้น หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่จาํ เป็ นที่จะต้ อง
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15ข

15ค
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ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ไม่ มี นั ย สํา คั ญ หากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ ถู ก รวมไว้ แ ล้ วในรายงาน
ทางการเงินประจําปี ล่าสุด
กิจ การอาจต้ อ งเปิ ดเผยเหตุ ก ารณ์ แ ละรายการต่ อ ไปนี้ หากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ
ความเข้ าใจรายงานทางการเงินระหว่างกาล รายการต่อไปนี้ไม่ได้ เป็ นข้ อยุติ
15ข.1 การปรับลดมูลค่าและการกลับบัญชีปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
15ข.2 การรั บรู้และการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อ่นื
15ข.3 การกลับบัญชีประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดจากต้ นทุนของการปรับโครงสร้ าง
15ข.4 การได้ มาและการจําหน่ายไปซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.5 ภาระผูกพันที่จะซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15ข.6 การชําระค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้ องร้ อง
15ข.7 การแก้ ไขข้ อผิดพลาดสําหรับข้ อมูลที่เคยนําเสนอในงวดก่อน
15ข.8 การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่าย
15ข.9 การผิดนั ดชํา ระหนี้ หรื อการผิดเงื่อ นไขตามสัญ ญาเงินกู้ท่ียังไม่ มีก ารแก้ ไขให้ ดีข้ ึน
ณ วันที่ก่อนหรือในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15ข.10 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15ข.11 การโอนระหว่ า งลํา ดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
15ข.12 การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสินทรั พย์ทางการเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใน
วัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น และ
15ข.13 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ ละฉบั บ จะให้ ข้อมู ลเป็ นแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมู ลใน
รายการตามย่อหน้ าที่ 15ข เมื่อเหตุการณ์หรือรายการเหล่านั้นมีนัยสําคัญต่อความเข้ าใจได้ ของ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงานของกิจการนับจากรายงานประจําปี ล่ าสุด
ทําให้ กจิ การควรให้ คาํ อธิบายและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นข้ อมูลปัจจุบันในงบการเงินระหว่างกาล
เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปัจจุบันนับจากรอบระยะเวลารายงานประจําปี ล่าสุด
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยเรือ่ งอื่นๆ

16ก

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยเหตุการณ์และรายการที่มีนยั สําคัญตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 15ค
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อไปนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลหรือที่อื่นใน
รายงานทางการเงินระหว่ างกาล การเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อไปนี้ ต้องเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงินระหว่ างกาล หรือรวมอยู่ในรายงานอื่นโดยการอ้างอิงจากงบการเงิน
ระหว่างกาลไปยังรายงานอื่น (เช่น การวิเคราะห์ของผูบ้ ริหาร หรือรายงานเกีย่ วกับความเสี่ยง)
ซึ่ ง เผยแพร่ ใ ห้กบั ผู ใ้ ช้งบการเงิ นพร้อ มกับ งบการเงิน ระหว่ า งกาล หากผูใ้ ช้ง บการเงิ น
ระหว่างกาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยการอ้างอิงถึงในลักษณะและเวลาเดียวกัน
กับงบการเงินระหว่างกาล จะถือว่ารายงานทางการเงินระหว่างกาลไม่สมบูรณ์ การเปิ ดเผย
ข้อมูลต้องแสดงรายการตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถึงปั จจุบนั
16ก.1 ข้อเท็จจริงทีว่ ่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาล
เช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นงบการเงิ น ประจํ า ปี ล่ า สุ ด หรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า กิ จ การได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรื อวิ ธี การคํ านวณ โดยเปิ ดเผยถึงลักษณะและ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนั้น
16ก.2 ความเห็ นที่อ ธิ บายเกี่ย วกับการดําเนินงานในงวดระหว่ างกาลที่มีลกั ษณะเป็ น
วัฏจักรหรือฤดูกาล
16ก.3 ลักษณะและจํ านวนเงินของรายการที่มีผลกระทบต่ อสินทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของ
เจ้าของ กําไรสุ ทธิ หรือกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นรายการไม่ปกติเนื่องจากลักษณะ
ขนาด หรือการเกิดขึ้ นของรายการนั้น
16ก.4 ลักษณะและจํ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํ านวนเงินที่เคย
รายงานไว้ในงวดระหว่ างกาลก่อนๆ ของรอบปี บัญชีปัจจุบนั หรือการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการของจํ านวนเงินทีเ่ คยรายงานในงวดปี บัญชีก่อนๆ
16ก.5 การซื้ อคืน การชําระคืน และการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน
16ก.6 จํ า นวนเงิ นปั นผลจ่ าย (ยอดรวมหรื อต่ อหุ้น) โดยแยกแสดงตามประเภทของ
หุน้ สามัญและหุน้ ประเภทอื่น
16ก.7 ข้อมู ลตามส่ ว นงาน มี ด งั ต่ อไปนี้ (การเปิ ดเผยข้อมู ล ตามส่ ว นงานต้อ งรวมใน
รายงานทางการเงินระหว่างกาลก็ต่อเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่ วนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) กําหนดให้
กิจการเปิ ดเผยข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินประจํ าปี )
16ก.7.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก หากเรื่องนี้ ได้รวมไว้ในการวัดมู ลค่ ากําไร
หรือขาดทุนตามส่ วนงานทีไ่ ด้รบั การสอบทาน โดยผูม้ ีอํานาจตัดสินใจ
สู งสุ ดด้านการดํา เนินงานหรื อ ที่โ ดยปกติ นําเสนอข้อ มู ลดังกล่ าวต่ อ
ผูม้ ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
16ก.7.2 รายได้ระหว่างส่วนงาน หากเรื่องนี้ ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ากําไรหรือ
ขาดทุนตามส่วนงานทีไ่ ด้รบั การสอบทานโดยผูม้ ีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้า นการดํ า เนิ น งาน หรื อ ตามปกติ ไ ด้นํ า เสนอข้อ มู ล ดัง กล่ า วต่ อ
ผูม้ ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
16ก.7.3 ตัววัดมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
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16ก.7.4 ตัววัดมู ลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินรวมสําหรับส่วนงานที่รายงานเฉพาะ
หากโดยปกติ มีการนํา เสนอข้อ มู ลจํ า นวนเงิ นดังกล่ า วต่ อ ผู ม้ ี อํ า นาจ
ตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดํ า เนิ น งาน และถ้า มี ก ารเปลี่ย นแปลงที่ มี
สาระสําคัญจากจํ านวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจํ าปี ล่าสุด
สําหรับส่วนงานทีร่ ายงานนั้น
16ก.7.5 คํ า อธิ บ ายความแตกต่ า งจากงบการเงิ น ประจํ า ปี ล่ า สุ ด ในเกณฑ์
การแบ่งแยกส่วนงานหรือการวัดมูลค่ากําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน
16ก.7.6 การกระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานทีร่ ายงาน
กับกํ าไรหรื อขาดทุ นของกิ จการก่ อนค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้ (รายได้
ภาษีเงินได้) และก่อนการดําเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ อย่างไรก็ตาม
หากกิจการปั นส่ วนรายการต่ อไปนี้ เช่ น ค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้
ภาษีเงินได้) ให้แก่ส่วนงานที่เสนอรายงาน กิจการอาจกระทบยอดระหว่าง
ผลรวมของกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานและกําไรหรือขาดทุนหลังหัก
รายการดังกล่ า ว รายการกระทบยอดที่มีส าระสํ า คัญ ต้อ งระบุ แยก
ออกมาและอธิบายการกระทบยอดนั้น
16ก.8 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินระหว่ างกาล ซึ่ งไม่ ได้แสดงในงบการเงิน
ระหว่างกาลของงวดทีน่ าํ เสนอ
16ก.9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการในระหว่ างงวดระหว่างกาล
ซึ่งรวมถึงการรวมธุ รกิจ การได้หรือเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และเงินลงทุน
ระยะยาว การปรับโครงสร้าง และการดําเนินงานที่ยกเลิก ในกรณีของการรวมธุ รกิจ
ให้กิจการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามที่กํ าหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 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 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมื่ อมี การประกาศใช้) และย่ อหน้าที่ 25 26 และ 28 ถึ ง 30 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
16ก.11 กิจการทีจ่ ะกลายเป็ นหรือสิ้ นสุดการเป็ นกิจการทีด่ ําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
งบการเงิ น รวม (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้) ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามที่กํ า หนดใน
ย่ อ หน้า ที่ 9ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 12 (ปรับ ปรุ ง
2559) เรื่อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ย วกับส่ ว นได้เ สีย ในกิจการอื่ น (เมื่อ มีการ
ประกาศใช้)
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17-18 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
19

หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็ จจริงดังกล่าว รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจัดทําตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหากไม่ได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งวดทีต่ อ้ งนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

20

21
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รายงานระหว่ างกาลต้องรวมงบการเงินระหว่างกาล (แบบสมบู รณ์หรือแบบย่อ) สําหรับ
งวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
20.1 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน สิ้ นงวดระหว่ า งกาลปั จจุ บ นั และงบแสดงฐานะ
การเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชีล่าสุดทีผ่ ่านมา
20.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดระหว่างกาลปั จจุบนั และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงยอดสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชี
ปั จ จุ บ นั จนถึ ง วัน สิ้ นงวดระหว่ า งกาล และงบกํ า ไรขาดทุ น และกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นเปรียบเทียบ เพือ่ การเปรียบเทียบสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ตามข้อ กํ า หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) รายงานระหว่างกาลอาจจะนําเสนอ
แต่ ล ะงวดเป็ นงบกํ า ไรขาดทุ น ที่แ สดงแยกต่ า งหากหรื อ งบกํ า ไรขาดทุ น และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
20.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของซึ่ งแสดงยอดสะสมตั้งแต่ ตน้ ปี บัญชี
ปั จจุ บนั จนถึงวันสิ้ นงวดระหว่างกาล พร้อมทั้งงบการเงินเปรียบเทียบดังกล่าวเพือ่
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
20.4 งบกระแสเงิ น สดซึ่ ง แสดงยอดสะสมตั้งแต่ ต น้ ปี บัญ ชี ปัจ จุ บ นั จนถึง วัน สิ้ นงวด
ระหว่างกาล พร้อมทั้งงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ เพือ่ เปรียบเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน
สําหรั บ กิจการที่ธุร กิจมี ก ารขึ้น ลงตามฤดู กาลอย่ า งเห็น ได้ ชัด ข้ อมู ลทางการเงิ นสําหรั บงวด
สิบสองเดือนสิ้นสุดของงวดระหว่ างกาล และข้ อมู ลเปรี ยบเทียบสําหรั บช่ วงเวลาเดียวกันของ
สิบสองเดือนก่ อ นจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ ใช้ งบการเงิน ดั งนั้ น กิจการที่ธุรกิจ มีการขึ้นลงตาม
ฤดูกาลอย่างเห็นได้ ชัดควรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 20
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ความมีสาระสําคัญ
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ในการพิจารณาว่ า ข้อ มู ล แต่ ล ะรายการนั้นควรรับรู ้ วัดมู ลค่ า จัด ประเภท และเปิ ดเผย
อย่างไรในการรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการต้องประเมินความมีสาระสําคัญของ
รายการโดยสัมพันธ์กบั ข้อ มู ล ทางการเงิ นที่ร วมอยู่ ใ นรายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาล
ในการประเมินความมีสาระสําคัญ กิจการต้องตระหนักว่าในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
กิ จการอาจใช้การประมาณการในการวัดมู ล ค่ า มากกว่ า ที่ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ในข้อ มู ล
ทางการเงินประจํ าปี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ระบุ ว่ า ข้ อ มู ล จะถื อ ว่ า มี
สาระสําคัญหากการไม่แสดงข้ อมูลหรือการแสดงข้ อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิ จ ของผู้ ใช้ งบการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยรายการที่มีสาระสําคัญ
แยกต่ างหากจากรายการอื่น เช่ น การดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิ ดพลาด (เมื่อมี การประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ข้ อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีท้งั สองฉบับ
ไม่ได้ ระบุจาํ นวนเพื่อใช้ ในการตัดสินความมีสาระสําคัญของข้ อมูล
แม้ ว่ากิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินความมีสาระสําคัญเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ กิ จ การใช้ ข้ อ มู ล ของงวดระหว่ า งกาลเป็ นเกณฑ์ ใ น
การพิจารณารับรู้และเปิ ดเผยข้ อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้น ดังนั้น กิจการ
จะรั บรู้และเปิ ดเผยข้ อมู ลของรายการ ตัวอย่างเช่ น รายการที่ไม่ปกติ การเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และข้ อผิดพลาดที่สาํ คัญ ตามเกณฑ์ของความมีสาระสําคัญ
เมื่อเทียบกับข้ อมูลที่แสดงอยู่ในงวดระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิดที่อาจเป็ นผลจาก
การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล กิจการต้ องตระหนักอยู่เสมอว่ ารายงานทางการเงินระหว่ างกาลต้ องให้
ข้ อมูลทุกอย่างที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กิจการในงวดระหว่างกาลนั้น

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจํ าปี
26

หากการประมาณการจํ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ร ายงานไว้ใ นงวดระหว่ า งกาลของงวดก่ อ น
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นนัยสําคัญในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายของรอบปี บัญชี โดยที่
กิจการจะไม่ได้นําเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายนี้ แยกต่างหาก กิจการ
13
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ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับลักษณะและจํ านวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของงบการเงินประจํ าปี สําหรับรอบปี บัญชีน้นั
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ ลั ก ษณะ และจํา นวนเงิน (ถ้ า ปฏิบั ติได้ ) ของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ท่มี ีผลกระทบอย่ างมีสาระสําคัญในงวดปั จจุ บัน หรื อที่คาดว่ าจะมีผลกระทบอย่ างมี
สาระสําคัญในงวดต่อมา ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่
คล้ ายคลึงกันในรายงานทางการเงินระหว่ างกาลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ก.4 ตัวอย่าง
ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ ายที่ต้องเปิ ดเผย ได้ แก่ การปรับลด
มูลค่าสินค้ าคงเหลือ การปรั บโครงสร้ าง หรื อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ได้ เคยรายงานไว้ ใน
งวดระหว่ างกาลงวดก่อนของรอบปี บัญชีเดียวกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 26 สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
แต่ มีขอบเขตที่แ คบกว่ า คื อ เกี่ยวข้ อ งเฉพาะข้ อ มู ลเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
กิจการไม่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่เปิ ดเผยในงบการเงินระหว่างกาลไว้ ในงบการเงิน
ประจําปี

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับงบการเงินประจํ าปี
28

29

กิจการต้อ งใช้นโยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกันสํ าหรับงบการเงิ นระหว่ างกาลและงบการเงิ น
ประจํ าปี เว้นแต่นโยบายการบัญชีทีเ่ ปลีย่ นแปลงภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินประจํ าปี ล่าสุดนั้น
จะใช้ในงบการเงินประจํ าปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ความถีใ่ นการรายงานของกิจการ (ไม่ว่า
กิจการจะนําเสนองบการเงินเป็ นรายปี ทุกงวดครึ่งปี หรือทุกไตรมาส) ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อการวัดผลการดําเนินงานประจํ าปี เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ าว การวัดมู ลค่าเพื่อ
จัดทํางบการเงินระหว่างกาลต้องจัดทําตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้นปี บัญชีถงึ ปัจจุบนั
ข้ อ กํา หนดที่ว่ า กิจ การต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี เดี ยวกัน สํา หรั บ งบการเงิน ระหว่ า งกาลและ
งบการเงิ น ประจํา ปี อาจทํา ให้ ดู เ หมื อ นว่ า การวั ด มู ล ค่ า ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นอิ ส ระจาก
รอบระยะเวลารายงานอื่นๆ แต่ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ที่ว่าความถี่ในการนําเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลต้ องไม่มีผลต่อการวัดมูลค่าของผลการดําเนินงานประจําปี ชี้ให้ เห็นว่างวดระหว่างกาล
เป็ นส่วนหนึ่งของงวดปี บัญชี เกณฑ์การวัดมูลค่าตามเกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบัน
อาจทําให้ กิจการต้ องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่ได้ รายงานไว้ ในงวด
ระหว่ า งกาลก่ อ นๆ ในรอบปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ต าม หลั ก เกณฑ์ใ นการรั บ รู้ ร ายการ
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สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดระหว่างกาลยังคงเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่
ใช้ ในงบการเงินประจําปี
ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของรายงานทางการเงินระหว่างกาล มีดังต่อไปนี้
30.1 หลั กเกณฑ์ในการรั บรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการปรั บลดมูลค่าสินค้ าคงเหลื อ
ผลขาดทุ น จากการปรั บ โครงสร้ า ง หรื อ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
ในงวดระหว่ า งกาลเป็ นหลั ก เกณฑ์เดียวกัน กับ ที่กิจ การใช้ ในการจั ด ทํา งบการเงิน
ประจําปี ไม่ว่ากิจการจะจัดทํารายงานระหว่างกาลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้
และวั ดมูลค่ารายการดังกล่ าวในงวดระหว่ างกาลงวดหนึ่ งและเปลี่ ยนแปลงประมาณ
การในงวดระหว่ างกาลต่อมาในรอบปี บัญชีเดียวกัน กิจการต้ องทําการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการนั้ นในงวดระหว่ างกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นการบันทึกเพิ่มหรื อ
กลับบัญชีรายการขาดทุนที่ได้ บันทึกไปแล้ ว
30.2 รายจ่ ายที่ไม่ ถือเป็ นสินทรั พย์ตามคํานิยาม ณ วั นสิ้นงวดระหว่ างกาล ต้ องไม่บันทึก
เป็ นรายการรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยเหตุผลที่ว่ากิจการต้ องรอ
ข้ อมูลเพิ่มเติมในอนาคตก่อนที่จะกําหนดได้ ว่ารายจ่ ายดังกล่ าวจะเป็ นสินทรั พย์ตาม
คํานิยามหรื อไม่ หรื อด้ วยเหตุผลที่ว่าจํานวนกําไรสุทธิของงวดระหว่ างกาลแต่ละงวด
ในรอบปี บัญชีเดียวกันจะได้ ไม่แตกต่างกันเกินไป และ
30.3 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ ภาษี เ งิ น ได้ ใ นงวดระหว่ า งกาลแต่ ล ะงวดด้ ว ย
ประมาณการที่ดีท่สี ุด โดยอัตราที่ใช้ ในการคํานวณต้ องเป็ นอัตราภาษีเงินได้ ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักทั้งปี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปี บัญชีน้ัน กิจการอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินได้
ค้ างจ่ ายในงวดระหว่ างกาลต่อมาของรอบปี บัญชีเดียวกันหากการประมาณการของ
อัตราภาษีเงินได้ ประจําปี เปลี่ยนแปลงไป
กรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ระบุ ว่ า การรั บ รู้ ร ายการ
หมายถึง การรวมรายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของงบดุลหรืองบกําไรขาดทุน หากรายการนั้นเป็ นไป
ตามคํานิยามขององค์ประกอบและเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการ คํานิยามของสินทรั พย์ หนี้สิน
รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ า ย เป็ นหลั กการพื้ นฐานของการรั บรู้ ร ายการในงบการเงิน ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานทั้งงวดประจําปี และงวดระหว่างกาล
กิจการต้ องทดสอบถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด
ระหว่ า งกาลและวั น สิ้น งวดปี บั ญ ชี รายจ่ า ยซึ่ งโดยลั ก ษณะแล้ ว ไม่ เข้ า เงื่อ นไขเป็ นสิน ทรั พ ย์
ตามคํา นิ ย าม ณ วั น สิ้ นงวดปี บั ญ ชี จ ะไม่ บั น ทึก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ณ วั น สิ้ นงวดระหว่ า งกาล
ในทํานองเดียวกัน หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่ างกาลต้ องเป็ นภาระผูกพั นที่
กิจ การมี อ ยู่ ณ วั น นั้ น ซึ่ งเป็ นหลั ก การที่ถือ ปฏิบั ติ เช่ น เดี ย วกับ การรั บ รู้ ห นี้ สิน ณ สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงานประจําปี
ลักษณะสําคัญของการเกิดรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายคือการมีกระแสเข้ าและกระแสออกของ
สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ที่ได้ เ กิด ขึ้ นแล้ ว ดั งนั้ น กิจ การจะสามารถรั บ รู้ ร ายการเป็ นรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่ายก็ต่อเมื่อกระแสเข้ าหรือกระแสออกดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว ในทางกลับกันกิจการต้ องไม่
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รับรู้รายการเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายหากกระแสเข้ าหรือกระแสออกนั้นยังไม่เกิดขึ้น กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ระบุว่ากิจการควรรับรู้ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลงเนื่องจากมีการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่ มขึ้น
ของหนี้สิน และเมื่อ กิจ การสามารถวั ด มู ลค่า ของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ไม่อนุญาต
ให้ กิจการรั บรู้รายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบดุลหากรายการนั้นไม่เป็ นสินทรัพย์หรื อ
หนี้สนิ ตามคํานิยาม
ในการวั ด มู ลค่ า รายการต่ า งๆ เช่ น สิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และกระแสเงิ น สด
ที่รายงานในงบการเงิน กิจการที่นาํ เสนอเฉพาะงบการเงินประจําปี สามารถใช้ ข้อมูลทางบัญชี
ทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดงวดปี บัญชี การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็ นการที่กิจการนําเกณฑ์ยอดสะสมจาก
ต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบันมาใช้ น่ันเอง
กิจการที่นาํ เสนองบการเงินรายครึ่ งปี สามารถใช้ ข้อมูลที่มีอยู่จนถึงกลางปี หรื อหลังจากนั้นใน
ช่วงสั้นๆ เพื่ อการวัดมู ลค่าของงบการเงินสําหรั บงวดหกเดือนแรก และใช้ ข้อมู ลที่มีอยู่จนถึง
วันสิ้นงวดปี บัญชีหรือหลังจากนั้นในช่วงสั้นๆ เพื่อการวัดมูลค่าของงบการเงินสําหรับงวดสิบสอง
เดือน การวัดมูลค่าสําหรับสิบสองเดือนจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่อาจเป็ นไปได้
ของจํานวนเงินที่เคยประมาณไว้ สาํ หรับงวดหกเดือนแรก โดยไม่ปรับย้ อนหลังรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลของงวดดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
กิจการที่นาํ เสนองบการเงินบ่อยครั้งกว่ารายครึ่งปี ต้ องวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายสําหรับ
งวดระหว่างกาลแต่ละงวดโดยใช้ เกณฑ์ยอดสะสมจากต้ นปี บัญชีถึงปัจจุบัน โดยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ขณะที่จัดทํางบการเงินแต่ละงวดนั้น จํานวนของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในงวดระหว่างกาล
ปัจจุบันต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนที่แสดงไว้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
ของปี บั ญชี เดียวกัน โดยไม่ ต้องปรั บย้ อ นหลั งงบการเงิน ระหว่ างกาลงวดก่อน อย่า งไรก็ตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก.4 และย่อหน้ าที่ 26 กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงินของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่มีนัยสําคัญ
รายได้ทีไ่ ด้รบั ตามฤดูกาล รายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นวัฏจักร หรือรายได้ทีไ่ ด้รบั เป็ นครั้งคราว
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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 นประจํา เช่ น รายได้ จาก
การขายสินค้ าปลีกตามฤดูกาล กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ ท้งั จํานวนเมื่อเกิดขึ้น
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ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างรอบปี บัญชี
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ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นอย่างไม่สมํา่ เสมอในระหว่างปี บัญชีของกิจการ ต้องคาดการณ์หรือรอการรับรู ้
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมือ่ เป็ นการเหมาะสมที่กิจการ
จะคาดการณ์หรือรอการรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าว ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
การนําหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การใช้การประมาณการ
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กิจการต้องใช้วิธีวดั มูลค่าที่ทําให้มนั ่ ใจว่า ข้อมู ลที่แสดงในรายงานทางการเงินระหว่างกาล
สามารถเชื่อถือได้ และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดทีม่ ีสาระสําคัญซึ่งเกีย่ วข้องกับความเข้าใจ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของกิจการมีการเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม กิจการมัก
อาศัย การประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่อ วัด มู ล ค่ า รายการบางรายการในรายงาน
ทางการเงินประจํ าปี และรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งตามปกติกิจการจํ าเป็ นต้องใช้
การประมาณการในการจัดทํารายงานทางการเงินระหว่างกาลมากกว่าที่ตอ้ งใช้ในการจัดทํา
รายงานทางการเงินประจํ าปี
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ
43

การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี นอกเหนือ จากการถือ ปฏิ บตั ิ ใ นช่ ว งเปลี่ย นแปลงที่
กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้
43.1 ปรับย้อนหลังงบการเงินระหว่างกาลของงวดก่อนๆ ในรอบปี บัญชี ปัจจุ บนั และ
งบการเงิ นระหว่ างกาลของรอบปี บัญ ชี ก่อ นๆ ที่นํา มาเปรี ย บเที ย บ ซึ่ งจะปรับ
ย้อ นหลัง ในงบการเงิ น ประจํ า ปี ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง
2559) เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี และ
ข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือ
43.2 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาลของงวดก่ อ นๆ ในรอบปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และ
งบการเงิ นระหว่ างกาลของรอบปี บัญชี ก่อนๆ ที่นํามาเปรี ยบเที ยบตามนโยบาย
การบัญ ชี ใ หม่ โ ดยวิ ธี เปลี่ย นทันที เ ป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุ ดที่ ส ามารถทํ า ได้
ในทางปฏิ บตั ิ หากไม่สามารถระบุถึงผลกระทบสะสม ณ วันต้นปี บัญชีจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อรอบปี บัญชีก่อนๆ ได้ในทางปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ากิจการใช้ นโยบายการบัญชี เดียวกัน
สําหรับรายการบัญชีประเภทเดียวกันตลอดปี บั ญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง
2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องสะท้ อนให้ เห็นด้ วยวิธีปรับย้ อนหลังโดย
กิจ การต้ อ งปรั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของงวดก่ อ นที่ย้ อ นหลั ง ไปไกลที่ สุด ที่ส ามารถทํา ได้ ใ น
ทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถกําหนดจํานวนสะสมที่ต้องใช้ ปรับย้ อนหลัง
งบการเงินของงวดก่อนๆ ได้ ในทางปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชี ฉบั บดังกล่ าวกําหนดให้ กิจการ
สามารถใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันแรกสุดที่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ส่วนผลกระทบ
ตามย่อ หน้ า ที่ 43 กํา หนดให้ ก ิจ การที่เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีในปี บัญ ชีปั จ จุบัน ใช้
วิธีปรับย้ อนหลัง หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ ใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป แต่ต้องถือปฏิบัติ
ตั้งแต่ต้นปี บัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุ ญาตให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันในรอบปี บัญชี
เดียวกัน เนื่องจากจะทําให้ การปั นส่วนรายการระหว่ า งงวดทําได้ ยาก นอกจากนี้ยังจะทํา ให้
ผลการดําเนินงานไม่มีความชัดเจน และทําให้ เกิดความยากต่อการวิเคราะห์และความเข้ าใจ
งบการเงินระหว่างกาล
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถื อปฏิบั ติ กับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ 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)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิ จ การต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 16ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
โดยการปรับย้ อนหลังตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) สําหรั บรอบระยะเวลาบั ญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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การริเริ่มปรับปรุงเรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูล (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่
5 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
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