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ค าช้ีแจง 

เรือ่ง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

มาถือปฏิบติัก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้(Early adoption) 

 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ค าช้ีแจงน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption)  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน ได้ก าหนดให้

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งน้ีในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุก

ฉบับได้ก าหนดไว้ในส่วนของวันถือปฏบัิติและการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลง ซ่ึงสรุปความว่า กิจการตอ้งถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ กบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยกิจการสามารถน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่มวันที ่  

1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งนี้ กิจการตอ้งถือปฏิบติัพรอ้มกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง 

การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

16 เรือ่ง การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 เรื่อง การช าระหนี้ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน หากกิจการเลือก

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เท็จจริงดว้ย  
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ประเด็น 

ในกรณีกิจการเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการสามารถน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏบัิติก่อนวันที่ผลบังคับใช้กบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใด 

ค าช้ีแจง 

การเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หมายถึง กิจการสามารถน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมวันที่ 1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไปเทา่นั้น 

 

ประเด็น 

ในกรณีกิจการเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการสามารถน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏบัิติก่อนวันที่ผลบังคับใช้ในบางเร่ืองได้หรือไม่ 

ค าช้ีแจง 

กจิการที่เลือกถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตอ้งถอืปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทุกเรื่องที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ัน ๆ ทั้งฉบับ และกจิการต้องถือปฏบัิติกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงิน

ลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การ

ช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน พรอ้มกนัทุกฉบบั โดยถือปฏบัิติแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกนั มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

บัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

บัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีส าหรับ

กิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ืองที่ 9 

สินทรัพย์ที่ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือช าระหน้ี รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจประกันภัยในการก าหนดให้

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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ประเด็น 

ในกรณีกิจการเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการสามารถน าการปฏิบัติในช่วง

เปล่ียนแปลงที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินในแต่ละฉบับมาถือ

ปฏบัิติได้หรือไม่ 

ค าช้ีแจง 

กิจการที่ เ ลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้สามารถปฏิบัติตามการปฏิบัติในช่วงการ

เปล่ียนแปลงตามข้อก าหนดที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับได้  

 

 

อา้งอิง:  

1) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 22/2561 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2561 

2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 21/2561 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2561  

3) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2561 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2561 

4) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 23/2561 เร่ือง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 16 เร่ือง การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2561 

5) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 24/2561 เร่ือง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน ลงวันที่ 23 สงิหาคม 2561 

 

 

สภาวิชาชีพบัญชี 

2 ตุลาคม 2561 


