
 หน้า   ๒๐ (เล่มที่  ๒) 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๔/๒๕๕๙ 

เร่ือง  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙) 
เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๔  (๒/๒๕๕๙)  เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๒/๒๕๕๘  การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๘)  เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ข้อ  ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  

เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 



 

 

1 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดข้ึนโดย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลและการด้อยค่า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม  2558 (IFRIC Interpretation 10 : Interim Financial Reporting and 

Impairment (Bound Volume 2016 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 
จากย่อหนา้ที ่

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559)   

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า  
        

อา้งอิง             

ความเป็นมา                   1 

ประเด็น                   3 

มติ                    8 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง            10 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 10 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

 

การอา้งอิง 
 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล (เม่ือมี                     

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมี                

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 
 

1 กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน และประเมิน

การด้อยค่าของราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นแต่ละรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันดังกล่าว ตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) อย่างไรกต็าม สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดไป 

อาจทาํให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดหรือเล่ียงได้หากการประเมินการด้อยค่ากระทาํในวัน

ดังกล่าว การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางปฏิบัติว่าผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าควรกลับรายการหรือไม่ 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เม่ือมี                

การประกาศใช้) และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) และของ

สินทรัพย์ทางการเงินบางส่วน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และผลกระทบที่มีต่องบการเงินระหว่างกาลใน 

งวดถัดไปและงบการเงินประจาํปี 
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ประเด็น 
 

3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เม่ือมี               

การประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 28 กาํหนดให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีในงบการเงินระหว่างกาล

เหมือนกับในงบการเงินประจําปีและระบุว่า “ความถี่ของการรายงานของกิจการ” (ประจําปี  

รายคร่ึงปี หรือรายไตรมาส) ต้องไม่มีผลกระทบต่อการวัดค่าผลการดําเนินงานประจําปี  

การวัดค่าเพ่ือวัตถุประสงค์การจัดทาํการรายงานทางการเงินระหว่างกาลต้องทาํตามเกณฑ์ต้ังแต่ 

ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมี               

การประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 124 ระบุว่า “ผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ต้องไม่กลับ

รายการในงวดถัดไป” 

5 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

6 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงประเดน็ต่อไปน้ี 

กจิการต้องกลับรายการผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดระหว่างกาล และราคาทุน

ของเงินลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ หากผลขาดทุนไม่มีการรับรู้หรือผล

ขาดทุนที่รับรู้น้อยลงเม่ือมีการประเมินการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดไปเทา่น้ัน 

 

มติ 
 

8   กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือราคาทุนของเงินลงทุน              

ในตราสารทุนหรือสนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน  

9   กิจการต้องไม่นาํมติน้ีไปเปรียบเทียบเพ่ือใช้กับประเดน็ข้อขัดแย้งอื่นระหว่างมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

10    กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย กิจการต้องปฏิบัติ

ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัค่าความนิยมด้วยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้น

ไปนับจากวันที่กิจการนาํมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ และกิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับเงินลงทุนในตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตาม 

วิธีราคาทุนด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันที่กิจการนําหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

11-14 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 


