เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๔/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๒/๒๕๕๘ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
คําแถลงการณ์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี ก ํา หนดขึ้ นโดย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและการด้ อยค่า ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (IFRIC Interpretation 10 : Interim Financial Reporting and
Impairment (Bound Volume 2016 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ

จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาลและการด้อยค่า กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การอ้างอิง
•
•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยม ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน และประเมิน
การด้ อยค่าของราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นแต่ละรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยให้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันดังกล่าว ตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรั พย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวั ดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดไป
อาจทําให้ ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่าอาจลดหรื อเลี่ ยงได้ หากการประเมินการด้ อยค่ากระทําในวัน
ดังกล่าว การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ให้ แนวทางปฏิบัติว่าผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าควรกลับรายการหรือไม่
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กล่ า วถึ ง การปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรั พย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และของ
สินทรั พย์ทางการเงินบางส่วน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่ อ งมื อทางการเงิ น (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) และผลกระทบที่มีต่อ งบการเงินระหว่ า งกาลใน
งวดถัดไปและงบการเงินประจําปี
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ประเด็น
3

4
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ย่ อหน้ าที่ 28 กําหนดให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีในงบการเงินระหว่ างกาล
เหมือ นกับ ในงบการเงิ น ประจํา ปี และระบุ ว่ า “ความถี่ ของการรายงานของกิจ การ” (ประจํา ปี
รายครึ่ ง ปี หรื อ รายไตรมาส) ต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การวั ด ค่ า ผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี
การวัดค่าเพื่อวัตถุประสงค์การจัดทําการรายงานทางการเงินระหว่ างกาลต้ องทําตามเกณฑ์ต้ังแต่
ต้ นปี จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 124 ระบุว่า “ผลขาดทุนการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ต้องไม่กลับ
รายการในงวดถัดไป”
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
กิจการต้ องกลับรายการผลขาดทุนการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ในงวดระหว่างกาล และราคาทุน
ของเงินลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ หากผลขาดทุนไม่มีการรับรู้หรือผล
ขาดทุนที่รับรู้น้อยลงเมื่อมีการประเมินการด้ อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดไปเท่านั้น

มติ
8
9

กิจ การต้ องไม่ กลั บ รายการผลขาดทุ น การด้ อยค่ าของค่ า ความนิ ยมหรื อ ราคาทุน ของเงินลงทุ น
ในตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
กิจการต้ องไม่นาํ มติน้ ีไปเปรี ยบเทียบเพื่ อใช้ กับประเด็นข้ อขัดแย้ งอื่นระหว่ างมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
10 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวั นถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย กิจการต้ องปฏิบัติ
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั ค่าความนิยมด้ วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ น
ไปนับจากวันที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ และกิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐาน
4

การรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ กับ เงินลงทุน ในตราสารทุนหรื อ สิน ทรั พย์ทางการเงิน ที่รั บรู้ ตาม
วิ ธีราคาทุ นด้ วยวิ ธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป นับจากวันที่กิจการนําหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่าของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ลค่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
11-14 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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