
 หน้า   ๑๓ (เล่มที่  ๓) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐   
เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๗๓/๒๕๖๑  เรื่อง  การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า 

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐  เรื่อง  การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 71/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 1 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10  

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 

 

ค าน า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลและการด้อยค่า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ที่ สิ้ น สุ ด ใน วัน ที่  31 ธั น วาคม  2561 (IFRIC Interpretation 10: Interim Financial Reporting and 

Impairment (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุง

การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหา

ใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 71/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 2 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10  

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 71/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 3 

สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10   

เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ      

อา้งอิง             

ความเป็นมา                     1 

ประเด็น                     3 

มติ                      9 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง              11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 71/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 4 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ 

การดอ้ยค่า ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 10 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10  

เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

 

การอา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

 

ความเป็นมา 
 

1 กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน และให้

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันดังกล่าว ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานถัดไป อาจท าให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดหรือเล่ียงได้หากการประเมิน

การด้อยค่ากระท าในวันดังกล่าว การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทาง

ปฏบัิตว่ิาผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องกลับรายการหรือไม่ 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และการรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ และผลกระทบที่มีต่องบการเงินระหว่างกาลในงวดถัดไปและงบการเงินประจ าปี 

 

ประเด็น 
 

3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ย่อหน้าที่  28 

ก าหนดให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีในงบการเงินระหว่างกาลเหมือนกับในงบการเงินประจ าปี

และระบุ ว่า “ความถี่ ของการรายงานของกิจการ” (ประจ าปีรายคร่ึงปี  หรือรายไตรมาส) ต้องไม่ม ี

ผลกระทบต่อการวัดค่าผลการด าเนินงานประจ าปี การวัดค่าเพ่ือวัตถุประสงค์การจัดท าการ

รายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องท าตามเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ข้างต้น 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ย่อหน้าที่ 124 ระบุว่า “ผล

ขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ต้องไม่กลับรายการในงวดถัดไป” 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 71/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 5 

5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

6 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงประเดน็ต่อไปนี้  

 

กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดระหว่างกาลหรือไม่ 

หากผลขาดทุนไม่มีการรับรู้หรือผลขาดทุนที่ รับรู้น้อยลงเม่ือมีการประเมินการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานถัดไปเทา่นั้น 

 

มติ 
 

8   กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดระหว่างกาลงวด

ก่อน 

9  กจิการต้องไม่น ามติน้ีไปเปรียบเทยีบเพ่ือใช้กับประเดน็ข้อขัดแย้งอื่นระหว่างมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับอื่น 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

10    กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีสนับสนุน 

ให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย กิจการต้อง

ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับค่าความนิยมด้วยวิธีเปล่ียนทันที

เป็นต้นไปนับจากวันที่กิจการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาถือปฏบัิติ และกิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับ

เงินลงทุนในตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตามวิธีราคาทุนด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็น

ต้นไป นับจากวันที่กิจการน าหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏบัิติ 

11-13  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

14  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 1 2 7 และ 8 และตัดย่อหน้าที่ 5 6 11 ถึง 13 กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 


