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บทคดัย่อ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างกาลของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการ

ประกาศใช้งบการเงินระหว่างกาลครั้งแรกในปี พ.ศ.2542  ปรับปรุงปี 2550  ปรับปรุงปี 2552  ปรับปรุงปี 
2555  ปรับปรุงปี 2557  ปรับปรุงปี 2558  ปรับปรุงปี 2559  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นการรายงาน       
ทางการเงินระหว่างกาล ฉบับปรับปรุงปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงใน 5 ประเด็นใหญ ่ๆ ประกอบด้วย 

1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงมา
ตลอดทุกช่วงปี 

2. ชื่องบการเงินที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี 
3. การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ 
4. การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
5. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เมื่อผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจถึงความเป็นไปของรายงานทางการเงินระหว่างกาลหรืองบการเงิน

ระหว่างกาลจะส่งผลต่อการพิจารณาการลงทุนของผู้ใช้งบการเงินได้ดีขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ทันต่อเวลา 
ทันต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงไตรมาส 
 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
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ABSTRACT 
 

The Thai interim financial reporting standard has been developed since the 
introduction of the interim financial statements for the year 1999. Update 2007 Update 2009 
Update 2012 Update 2014 Update 2015 Updated 2016 until now, it is an interim financial 
report. The revised version of the year 2017 has changed in five major areas. 

1. The cause of changes caused by international accounting standards that have 
changed over the years. 

2.  Name of financial statements used in accounting standard. 
3.  Presentation of interim financial reporting. 
4.  Presentation of condensed interim financial reporting. 
5.  Disclosure of Notes to the financial statements. 
When users of the financial statements understand the feasibility of interim financial 

reporting or interim financial statements, they will have an impact on the financial 
statements of the users. Because of timely information. The results of the quarterly and 
quarterly financial statements of the Company and its subsidiaries are as follows. 
 
Keywords:  change, the paths of the Interim Financial Reporting 
 
1. บทน า 
 ในโลกธุรกิจตลาดทุน บริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการ
จัดท ารายงานทางการเงินหรืองบการเงินให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนกับ
บริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลทางการ
บัญชีแทบท้ังสิ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงให้ความส าคัญ
ต่อความทันต่อเวลาที่ผู้ใช้งบการเงินต้องใช้ในการตัดสินใจ โดยตลอดระยะเลาที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์จัดท างบการเงินรายไตรมาสทุก ไตรมาส 
และทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการก าหนดการจัดท างบการเงินรายไตรมาสหรืองบ
การเงินระยะสั้นๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยออกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
เมื่อปี 2542 โดยมาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือตอบรับกับสภาพเศรษฐกิจของโลกและตลาดทุนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดย
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับปัจจุบันที่มีการประกาศใช้ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 

2.วตัถปุระสงคข์องบทความ 
 บทความวิชาการ เรื่อง เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล (Change 
the paths of the Interim Financial Reporting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยล าดับ มาตรฐานการบัญชี เรื่อง      
งบการเงินระหว่างกาลตั้งแต่ฉบับแรกที่มีการประกาศใช้ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง
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ต่อการายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
นักลงทุนในตลาดทุนของไทย  
 

3. เนือ้หาของบทความ 
3.1. ความหมายของรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 

 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เป็นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 ของไทย ซึ่งมีการปรับปรุงใน
ปี พ.ศ. 2560 มาจาก IAS 34: Interim financial Reporting (Bound Volume 2017 Consolidated 
without early application) เป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้น 
รายงานทางการเงินระหว่างกาล หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรืองบการเงิน
แบบย่อ เป็นการรายงานทางการเงินในรอบระยะเวลารายงานที่สั้นกว่างวดเต็มปีบัญชี เช่น รายไตรมาส  คือ 
รายงานทางการเงินทุก 3 เดือน ซึ่งเรียกว่า งวดระหว่างกาล โดยกิจการสามารถเป็นผู้ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะ
จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลเป็นแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ หากกิจการตัดสินใจเลือกจัดท ารายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์กิจการต้องจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  โดยกิจการต้องก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของ      
งบการเงินให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การ
น าเสนองบการเงิน และหากกิจการตัดสินใจเลือกจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อหรืองบการเงิน
แบบย่อ กิจการต้องจัดท ารายงานทางการเงินตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยกิจการต้องแสดงหัวข้อเรื่องและยอดรวมย่อยในลักษณะเดียวกับ
ที่แสดงในงบการเงินประจ าปีล่าสุดและต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 
2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ก าหนดไว้และต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ิมเติม หากไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะส่งผลท าให้งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ หรือเรียกว่างบการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ ต้อง
มีส่วนประกอบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
 1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 
 1.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
 1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด 
 1.4 งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
 1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่เป็น
ค าอธิบายอื่น 
 2. รายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ หรือเรียกว่างบการเงินระหว่างกาลแบบย่อต้องมี
ส่วนประกอบขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 
 2.1 งบแสดงฐานการเงินแบบย่อ 
 2.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือแบบสองงบ
 2.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ 
 2.4 งบกระแสเงินสดแบบย่อ และ 
 2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ก าหนด 
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3.2 ความเป็นมาและพัฒนาการของรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(ในปัจจุบัน คือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์) ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  ซึ่งยกร่างมา
จากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard (IAS) No.34 “Interim 
Financial Reporting”) โดยให้มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2543 ซึ่งประกาศใช้ในปี 2542 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล เป็นข้อ
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนและออกหลักทรัพย์มีการจัดท างบการเงินรายไตรมาสทุก 3 เดือน ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นปกติตลอดทั้งปีบัญชี 
 เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงมีการประชุมครั้งที่ 10/2542 พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท างบการเงิน
ระหว่างกาลของบริษัทท่ีจดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว จึงอนุมัติประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนและออกหลักทรัพย์ โดยก าหนดว่า การจัดท างบ
การเงินเปรียบเทียบ ให้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันหรือ ณ วันเดียวกันของปีก่อน การก าหนดประเภท
ของงบการเงินที่ต้องน าเสนอให้จัดท างบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด นอกจากนี้ ให้เลือกจัดท างบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบใดงบหนึ่งเพ่ิมเติม ให้เลือกจัดท า
รูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินรายไตรมาสแบบย่อหรือแบบเต็มเหมือนงบประมาณ ในการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เปิดเผยรายการที่ส าคัญ เช่น นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงรายการ
ระหว่างกัน เงินลงทุน เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน เปิดเผยเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างไตรมาส (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 
2542: 1) 
 จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ขึ้น  และมีการจัดตั้ง 
“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” แทน “สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย” และพร้อมกันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
(International Federation of Accountants: IFAC) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีของประเทศ
ไทย จึงได้อาศัยแนวคิดของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพบัญชี มีการด าเนินงาน
ในรูปของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี คณะกรรมการมรรยาทของผู้สอบ
บัญชี คณะกรรมการบัญชีบริหาร  คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ เป็นต้นมาท า
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยในปัจจุบัน (อริสรา ธานีรณานนท์, 2558: 142)   
 ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการพัฒนามาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
โดยมีการอ้างอิงมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ รวมไปถึงมาตรฐานการบัญชีในหัวข้อเรื่องการ
รายงานทางการเงินระหว่างกาลด้วยเช่นกัน  ดังแสดงพัฒนาการของความเป็นมารายงานทางการเงินระหว่าง
กาลได้ดังแผนภาพนี้ 
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แผนภาพที่ 1 พัฒนาการของรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 
 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนา
มาตรฐานการบัญชีในปี 2550 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง         
งบการเงินระหว่างกาล  
ในปี 2552 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  
ในปี 2555 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  
ในปี 2557 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล   
ในปี 2558 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  
ในปี 2559 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล  
ในปี 2560 มีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล  ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันและได้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีก่อนหน้าตามล าดับ 
 
 3.3 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 รายงานทางการเงินระหว่างกาลเป็นมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เนื่องจากสมาคมการบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้
ประกาศสมาคมการบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 010/2540 -2542 เรื่อง การ
ก าหนดมาตรฐานการบัญชีของไทย (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554: 3-14)   
 ประเทศไทยเลือกถือเอามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีของประเทศไทย ถือเป็นนโยบายในการก าหนดมาตรฐานการบัญชีไทย โดยอิงจากมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ในการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินระหว่างกาลสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในฉบับปรับปรุงของปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ดังตารางสรุปต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในฉบับปรับปรุงของปี พ.ศ. 2550  
 ถึง ปี พ.ศ. 2560 
 

พัฒนาการ 
งบการเงนิ 

ระหว่าง 
กาล 

 
การเปลีย่น 
แปลง 

มาตรฐานการ
บญัช ี

ฉบบัที ่41 
(ปรบัปรงุ 
2550) 

เรือ่ง งบการเงิน
ระหว่างกาล 

มาตรฐานการ
บญัช ี

ฉบบัที ่34 
(ปรบัปรงุ 
2552) 

เรือ่ง งบการเงิน
ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2555) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2557) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2559) 
เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่ง
กาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2560) 
เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่ง
กาล 

 

1.สาเหตุ
ของการ
เปลีย่น 
แปลง 

*มาตรฐาน
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศ 
ฉบับที่ 34 
(พ.ศ.2549) 
เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่าง
กาล 
(IAS 
No.34, 
Interim 
Financial 
Reporting 
(2006)) 

*มาตรฐาน
การบัญชี
ระหว่าง
ประเทศ 
ฉบับที่ 34 
เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่าง
กาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 
2009))  

*มาตรฐานการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงิน
ระหวา่งกาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 2012 
Consolidated 
without 
early 
application))  

*มาตรฐานการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่างกาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 2013 
Consolidated 
without 
early 
application)) 

*มาตรฐานการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่างกาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 2015 
Consolidated 
without 
early 
application)) 

*มาตรฐานการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่างกาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 2016 
Consolidated 
without 
early 
application)) 
 

*มาตรฐานการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับ
ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงิน
ระหว่างกาล 
(IAS 34: 
Interim 
Financial 
Reporting 
(Bound 
volume 2017 
Consolidated 
without 
early 
application)) 

2.ค าศพัท์
ทีใ่ชใ้น

มาตรฐาน
การบญัช ี

งบการเงิน
ระหว่าง
กาล 

งบการเงิน
ระหว่าง
กาล 

งบการเงิน
ระหว่างกาล 

งบการเงิน
ระหว่างกาล 

งบการเงิน
ระหว่างกาล 

รายงานทาง
การเงิน
ระหว่างกาล 

รายงานทาง
การเงิน
ระหว่างกาล 

3.
รายงาน

ทาง
การเงนิ
ระหวา่ง
กาลแบบ
สมบูรณ ์

*งบการเงิน
ระหว่าง
กาลแบบ
สมบูรณ์ ให้
ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐาน
การบัญชี 
ฉบับที่ 35 
(ปรับปรุง 
2550) เรื่อง 
การ
น าเสนองบ
การเงิน 

*งบการเงิน
ระหว่าง
กาลแบบ
สมบูรณ์ ให้
ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐาน
การบัญชี 
ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2552) เรื่อง 
การ
น าเสนองบ
การเงิน 

*งบการเงิน
ระหว่างกาล
แบบสมบูรณ์ 
ให้ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2555) เรื่อง 
การน าเสนองบ
การเงิน 

*งบการเงิน
ระหว่างกาล
แบบสมบูรณ์ 
ให้ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2557) เรื่อง 
การน าเสนองบ
การเงิน 

*งบการเงิน
ระหว่างกาล
แบบสมบูรณ์ 
ให้ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2558) เรื่อง 
การน าเสนองบ
การเงิน 

*งบการเงิน
ระหว่างกาล
แบบสมบูรณ์ 
ให้ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2559) เรื่อง 
การน าเสนองบ
การเงิน 
 

*งบการเงิน
ระหว่างกาล
แบบสมบูรณ์ 
ให้ก าหนด
เน้ือหาตาม
มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 
2560) เรื่อง 
การน าเสนองบ
การเงิน 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

พัฒนาการ 
งบการเงนิ 

ระหว่าง 
กาล 

 
การ
เปลีย่น 
แปลง 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่41 

(ปรบัปรงุ 2550) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2552) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2555) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2557) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง งบการเงิน

ระหว่างกาล 

มาตรฐานการ
บญัช ี

ฉบบัที ่34 
(ปรบัปรงุ 2559) 
เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิ
ระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 

(ปรบัปรงุ 2560) 
เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่ง
กาล 

 

4.
รายงาน
ทาง
การเงิน
ระหว่าง
กาลแบบ
ยอ่ 

*ส่วนประกอบข้ัน
ต่ าของงบการเงิน
ระหว่างกาล 
1.งบดลุแบบย่อ 
2.งบก าไรขาดทุน
แบบย่อ 
3.งบแบบย่องบใด
งบหน่ึง 
  3.1การ
เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในส่วน
ของเจ้าของ 
  3.2การ
เปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้าของ
ซึ่งไม่รวมการ
เปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดจากรายการ
กับผู้เป็นเจ้าของ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน 

*ส่วนประกอบข้ัน
ต่ าของงบการเงิน
ระหว่างกาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแบบย่อ 
อาจแสดงเป็นงบ
ก าไรขาดทุนแบบ
ขั้นตอนเดียวแบบ
ย่อ หรืองบเฉพาะ
ก าไรขาดทุนแบบ
ย่อและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบย่อ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของแบบ
ย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่ก าหนด 

*ส่วนประกอบ
ขั้นต่ าของงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบย่อ อาจ
แสดงเป็นงบ
ก าไรขาดทุน
แบบขั้นตอน
เดียวแบบย่อ 
หรืองบเฉพาะ
ก าไรขาดทุน
แบบย่อและงบ
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จแบบย่อ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
แบบย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่ก าหนด 

*ส่วนประกอบ
ขั้นต่ าของงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไร
ขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นแบบย่อท่ี
แสดงแบบงบ
เดียวหรือแบบ
สองงบ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
แบบย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่ก าหนด 

*ส่วนประกอบ
ขั้นต่ าของงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไร
ขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นแบบย่อท่ี
แสดงแบบงบ
เดียวหรือแบบ
สองงบ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
แบบย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ และ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่ก าหนด 

*ส่วนประกอบ
ขั้นต่ าของงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไร
ขาดทุนและ
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
แบบย่อท่ีแสดง
แบบงบเดียว
หรือแบบสองงบ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
สว่นของเจ้าของ
แบบย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ และ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่
ก าหนด 

*ส่วนประกอบ
ขั้นต่ าของงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
1.งบแสดงฐานะ
การเงินแบบย่อ 
2.งบก าไร
ขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นแบบย่อท่ี
แสดงแบบงบ
เดียวหรือแบบ
สองงบ 
3.งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
แบบย่อ 
4.งบกระแสเงิน
สดแบบย่อ และ 
5.หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงินที่ก าหนด 

5.การ
เปิดเผย
ขอ้มลู 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้องเปิดเผย
ข้อมูล หากข้อมูล
ดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้องเปิดเผย
ข้อมูล หาก
ข้อมูลดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้องเปิดเผย
ข้อมูล หาก
ข้อมูลดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้อง
เปิดเผยข้อมูล 
หากขอ้มูล
ดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้องเปิดเผย
ข้อมูล หาก
ข้อมูลดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้อง
เปิดเผยข้อมูล 
หากขอ้มูล
ดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงิน
ระหว่างกาล 

*ต้องเปิดเผย
รายการและ
เหตุการณ์ทาง
บัญชีที่มี
นัยส าคัญ 
และต้องเปิดเผย
ข้อมูล หาก
ข้อมูลดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อ
ความเข้าใจงบ
การเงินระหว่าง
กาล 
 

 จากตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด  5 ประเด็น ประกอบด้วย 
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 ประเด็นที ่1 สาเหตุของการเปลีย่นแปลง 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มี

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับประกาศ ณ ปี พ.ศ.2542 มา
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2549) 
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (IAS No.34, Interim Financial Reporting (2006)) ในปี พ.ศ.2552 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้มีประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มาประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง        
งบการเงินระหว่างกาล (IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound volume 2009)) ในปี พ.ศ.2555 มี
การประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  มา
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (IAS 34: Interim 
Financial Reporting (Bound volume 2012 Consolidated without early application)) ในปี พ.ศ.
2557 มีการประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มา
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (IAS 34: Interim 
Financial Reporting (Bound volume 2013 Consolidated without early application)) ในปี พ.ศ.
2558 มีการประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มา
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (IAS 34: Interim 
Financial Reporting (Bound volume 2015 Consolidated without early application)) ในปี พ.ศ.
2559 มีการประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มา
ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
(IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound volume 2016 Consolidated without early 
application))  

ในปัจจุบันมีการประกาศยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล มาประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง 
งบการเงินระหว่างกาล (IAS 34: Interim Financial Reporting (Bound volume 2017 Consolidated 
without early application)) (Deloitte Global Services Limited, 2017: 2) 
 

 ประเด็นที ่2 ชื่อของงบการเงนิในมาตรฐานการบัญช ี
ชื่อของงบการเงินระหว่างกาลที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีการรายงานทางการเงินระหว่างกาล แบ่งได้

เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบ
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การเงินระหว่างกาล และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล มีการ
ก าหนดชื่องบการเงินหรือรายงานทางการเงินให้ใช้ค าว่า “งบการเงินระหว่างกาล” 

ส าหรับในช่วงที่สองเป็นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล มี
การก าหนชื่องบการเงินหรือรายงานทางการเงินให้ใช้ค าว่า “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
 

 ประเด็นที ่3 การน าเสนอรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลแบบสมบรูณ์ 
การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์เป็นข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล

ก าหนดให้ระบุส่วนประกอบทุกข้อตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน โดยมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบ
สมบูรณ์มีการก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
ระยะเวลาต่อมามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  ในระยะเวลาต่อมามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบ
การเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  ต่อมามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการ
ก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  ต่อมา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การ
น าเสนองบการเงิน ต่อมามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มีการก าหนด
เนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
 

 ประเด็นที ่4 การน าเสนอรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ 
การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อก าหนดส่วนประกอบขั้นต่ าของงบการเงิน

ระหว่างกาล โดยในช่วงการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับเดิม
และฉบับปรับปรุง 2550 ก าหนดให้ส่วนประกอบขั้นต่ าของงบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วย งบดุลแบบย่อ 
งบก าไรขาดทุนแบบย่อ งบแบบย่องบใดงบหนึ่งระหว่างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของและการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของซึ่งไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของ งบกระแสเงินสด
แบบย่อ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในช่วงการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ฉบับปรับปรุง 2552 และฉบับปรับปรุง 2555 ก าหนดให้ส่วนประกอบขั้นต่ าของงบการเงิน
ระหว่างกาล ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่ออาจแสดงเป็น     
งบก าไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวแบบย่อหรืองบเฉพาะก าไรขาดทุนแบบย่อและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบ
ย่อ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ งบกระแสเงินสดแบบย่อ หมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ก าหนด ในช่วงการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับปรับปรุง 2557 
ฉบับปรับปรุง 2558 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ฉบับ



 
 

 149 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.2 July - December 2017 

 

ปรับปรุง 2559 ฉบับปรับปรุง 2560 ก าหนดให้ส่วนประกอบขั้นต่ าของงบการเงินระหว่างกาล ประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อที่แสดงแบบงบเดียวหรือ
แบบสองงบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแบบย่อ งบกระแสเงินสดแบบย่อ และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ก าหนด 

 

 ประเด็นที ่5 การเปดิเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง 2550 มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับปรับปรุง 2552 ฉบับปรับปรุง 2555 ฉบับปรับปรุง 2557 
ฉบับปรับปรุง 2558 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ฉบับปรับปรุง 
2559 และฉบับปรับปรุง 2560 ก าหนดให้กิจการต้องรายงานข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาลตามเกณฑ์ยอด
สะสมจากต้นปีบัญชีถึงปัจจุบัน รวมทั้งเปิดเผยรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้  
งบการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบันอย่างเป็นสาระส าคัญ 
 

4. บทสรุป 
รายงานทางการเงินระหว่างกาลมีการพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2560 รวม

พัฒนาการทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีประเด็นการเปลี่ยนแปลง 5 ประเด็นใหญ่ๆ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 สาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ที่มี
การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มาตรฐานการบัญชีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ประเด็นที่ 2 ชื่อของงบ
การเงินระหว่างกาลที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีการรายงานทางการเงินระหว่างกาล จากเดิมใช้ชื่อว่า งบการเงิน
ระหว่างกาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2558 ต่อมาเปลี่ยนใช้ชื่อว่า รายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน  ประเด็นที่ 3 การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์มี
ข้อก าหนดให้จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีเรื่องการน าเสนองบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงประกาศยกเลิกและประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีใหม่ในแทบทุกช่วงปีเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้รายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบสมบูรณ์
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ประเด็นที่ 4  
การน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ มีการก าหนดให้จัดท าตามส่วนประกอบขั้นต่ าของ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เช่นเดียวกัน  ประเด็นสุดท้าย การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เป็นประเด็นที่ภาพรวมส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีเพียงการปรับถ้อยค าเพียงเล็กน้อย
ในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และมีการเพ่ิมเติมประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน เป็นต้น 
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