เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาลและการด้อยค่า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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สารบัญ
ย่อหน้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ประเด็น
ข้อสรุป
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

1–2
3–7
8–9
10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดไว้ ในย่อหน้ า 1 ถึง 10
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การอ้างอิง
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ความเป็ นมา
1. กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าค่าความนิยม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทุกงวด และให้ รับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่า ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 อย่างไรก็ดีสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดมาอาจ ทาให้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจลดหรือ
เลี่ยงได้ หากการประเมินการด้ อยค่ากระทาในวันดังกล่าว การตีความนี้ ให้ แนวทางปฎิบัติว่าผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าควรกลับรายการหรือไม่
2. การตีความกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บที่ 34 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ และผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
ระหว่างกาลในงวดต่อมาและงบการเงินประจาปี
ประเด็น
3. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาล ย่ อ หน้ าที่ 28
กาหนดให้ กิจการใช้ นโยบายการบัญชีในงบการเงินระหว่างกาลเหมือนกับในงบการเงินประจาปี และ
ระบุว่า ความถี่ของการรายงานของกิจการ (ประจาปี รายครึ่งปี หรือรายไตรมาส) ต้ องไม่มีผลกระทบ
ต่อการวัดค่าผลการดาเนินงานประจาปี การวัดค่าเพื่อวัตถุประสงค์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
ควรทาตามเกณฑ์ต้งั แต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ย่อหน้ าที่ 124 ระบุ
ว่า ผลขาดทุนการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ต้องไม่กลับรายการในงวดต่อไป
5. – 6. ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
7. การตีความกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
กิจการควรกลับรายการผลขาดทุน จากการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ในงบการเงินระหว่ างกาล
หรือไม่ หากผลขาดทุนไม่มีการรั บรู้หรือผลขาดทุนที่รับรู้น้อยลงเมื่อมีการประเมินการด้ อยค่า ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานถัดมาเท่านั้น

3

ข้อสรุป
8. กิจการต้ องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเกี่ยวของค่าความนิยมที่รับรู้ในงบการเงิน
ระหว่างกาลงวดก่อน
9. กิจการต้ องไม่นาข้ อสรุปนี้ไปเปรียบเทียบเพื่อใช้ กบั ประเด็นข้ อขัดแย้ งอื่นระหว่างมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล กับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
10. กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามการตีความฉบับนี้กับค่าความนิยมด้ วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันที่กิจการ
นาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใช้ ปฎิบัติ
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