
ทิศทาง.. 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสารมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน	คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2560	 เลือกประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 คือ	 รศ.	 ดร.สมชาย	 สุภัทรกุล	 และ 
ได้มมีตกิ�าหนดทศิทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย	โดยก�าหนดแผนในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยส�าหรบักจิการ
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	หรือ	 Roadmap	 to	TFRS	 โดยบังคับใช้ภายใน	1	ปีนับจากวันที่	 IFRS	มีผลบังคับใช้	 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานฯที่มี 
ผลบังคับใช้ในปี	2561	ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงิน	จนกว่าจะถึงปี	2562	
	 สภาวชิาชีพบัญชีเตรียมที่จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมอ่อกมาใช้จ�านวน	4	ฉบับในอนาคตอนัใกล้	ได้แก่	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	(โดยทั้งสองฉบับ
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2562)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	(คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2563)	และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2565)	เพื่อให้ก้าวทันกับการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและท�าให้งบการเงินสามารถสะท้อนเนื้อหาของรายการธุรกิจเนื่องด้วยลักษณะธุรกิจและรายการค้า 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องมีการปรับตัวให้ทันตามโลกธุรกิจ	

	 ในโอกาสนี	้สภาวิชาชพีบญัชีขอสือ่สารความเข้าใจเบือ้งต้นส�าหรบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทั้ง	 4	 ฉบับถึงผลกระทบของ 
บัญชีต่อธุรกิจ	 รวมถึงผลของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหม่มาใช้ต่อผู้ใช้งบการเงิน	 เพื่อให้ธุรกิจตระหนักถึงผลกระทบ 
และเตรยีมตวัส�าหรับมาตรฐานฯใหม่ดงักล่าว	ซ่ึงสามารถสรปุโดยภาพรวม
ได้ดังนี้	 
 เริ่มที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง  
เคร่ืองมือทางการเงิน	 ซึ่งจะก�าหนดถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชี	 ได้แก	่ 
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน	 การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน	 และการบัญชี
ป้องกนัความเสีย่งให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิ	(Business	Model)	
รูปแบบการบริหารสินทรัพย์	 และสอดคล้องกับการบริหารความเส่ียง 
ของกิจการอย่างชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึนจากมาตรฐานฯเดิม 
ที่ประเทศไทยใช้อยู่	ณ	ปัจจุบัน	โดยธุรกิจทั้งสถาบันการเงิน	ประกันภัย	
ประกันชีวิตและธุรกิจไม่ใช่สถาบันการเงินต้องเตรียมพร้อมจากการใช้
มาตรฐานฯฉบับนี้	 ซึ่งธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
และจัดเตรียมข้อมูลและระบบต่าง	ๆ	เช่น	ระบบหลักในการด�าเนินธุรกิจ	
(Core	System)	 เพื่อจัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ให้สะท้อนรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ	และการน�าวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ	
(Effective	 Interest	 Rate)	 มาวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน	 รวมถึง 
การประเมินผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
โดยพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจและนโยบาย
การด�าเนนิธรุกจิรวมทัง้ความเสีย่งของกจิการเองทีจ่ะส่งผลให้กจิการต่าง	ๆ 	
มผีลการด�าเนนิงานทีข่าดทุน	เป็นต้น	
 ฉบับต่อมา คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	 ซึ่งก�าหนดหลักการในการรับรู ้
รายได ้ที่ เกิดข้ึนจากการท�าสัญญากับลูกค ้าในทุกประเภทธุรกิจ 
โดยพิจารณาตามสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 ท่ีสะท้อน	 Business	 Model	 
ของกิจการ	 โดยมีการก�าหนดขั้นตอนในการรับรู้รายได้ไว้	 5	 ขั้นตอน	 
เริม่จากการระบสัุญญาพร้อมทัง้ระบวุ่าในสญัญาแต่ละฉบบักจิการมภีาระ
ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอะไรกับลูกค้าบ้าง	 จากน้ันกิจการก�าหนดราคา
ของรายการ	 แล้วจึงปันส่วนดังกล่าวให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
อย่างเหมาะสม	 และในขั้นสุดท้ายกิจการต้องรับรู ้รายได้ตามภาระ 
ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาส�าเร็จลุล่วงแล้ว	ซึ่งธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมจาก

การใช้มาตรฐานฯฉบับนี้คือธุรกิจที่มีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญา 
มากกว่า	 1	 ภาระขึ้นไป	 ดังนั้นกิจการจะต้องเริ่มเก็บรวมรวมสัญญา	 
แยกภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาและเก็บข้อมูลราคาขายแบบเอกเทศ
แต่ละประเภท	 โดยบางธุรกรรมการขายอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได ้
ทีเดยีวทั้งจ�านวนทันทีหรือทยอยการรับรู้	เชน่	การขายแฝงการให้บริการ
หรือรับประกัน	 ธุรกิจโทรคมนาคม	 (ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพคเกจ 
ค่าโทรและการใช้อนิเตอร์เนต)	ธรุกจิเทคโนโลย	ี(ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
พร้อมการติดตั้งและการรับประกันตลอดอายุการใช้อุปกรณ์)	เป็นต้น	
 ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
เรือ่ง สญัญาเช่า จะมผีลกระทบอย่างมากกบักจิการทีม่กีารท�าสญัญาเช่า	
โดยเฉพาะในด้านของผู้เช่า	 เดิมมาตรฐานฯมีการจ�าแนกสัญญาเช่า 
ด�าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน	 ดังนั้นจึงอาจท�าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างกจิการทีม่สีญัญาเช่าการเงนิ	และกิจการทีม่สีญัญาเช่าด�าเนนิงาน	
โดยการท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานจะส่งผลให้ฐานะการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินดูมีสภาพคล่อง	 เนื่องจากกิจการนั้นไม่รับรู้สินทรัพย์และ 
หนีส้นิเข้าในงบการเงนิ	(Off	Balance	Sheet	Item)	มาตรฐานฯฉบบัใหม่
นีจ้งึออกมาเพือ่ลดปัญหาในเรือ่งของการบนัทึกบญัชทีีแ่ตกต่างกนัข้างต้น	
โดยก�าหนดให้ผู้เช่าต้องรบัรูร้ายการ	“สิทธกิารใช้สินทรพัย์	(Right-Of-Use	
Asset	:	ROU)”	และหน้ีสนิตามสัญญาเช่าเข้าในงบการเงนิหากสัญญาเช่า
นัน้มอีายเุกนิกว่า	12	เดอืน	และเป็นสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้	รวมถงึสญัญา
เช่าที่มีอายุไม่เกิน	 1	 ปี	 แต่มีเงื่อนไขที่สามารถต่ออายุได้	 แต่ไม่บังคับใช้
ส�าหรบัสัญญาเช่าซ่ึงสนิทรพัย์อ้างองิมมูีลค่าต�า่	ท�าให้บริษทัจะมสีนิทรพัย์
และหนีส้นิในงบการเงนิเพิม่ขึน้	ผลคอืงบการเงนิจะสะท้อนความเป็นจรงิ	
และเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น	รวมถึงนักวิเคราะห์ทางการเงินก็สามารถ
น�าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงรายการ
เหมอืนในอดตี	โดยธรุกจิทีต้่องเตรยีมพร้อมมากทีสุ่ดจากการใช้มาตรฐานฯ
ฉบับนี้คือทุกธุรกิจที่มีการท�าสัญญาเช่าไว้ในฐานะผู้เช่า	 โดยเฉพาะธุรกิจ
สายการบิน	ธุรกิจค้าปลีก	ธุรกิจขนส่ง	ธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน	
และธุรกิจพลังงาน	ฯลฯ
 ฉบบัสุดท้ายทีจ่ะกล่าวถงึ คอื มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งมาตรฐานฯฉบับนี้เป็นฉบับใหม่
ล่าสุดที่จะมีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจประกันชีวิต	
และธุรกิจที่มีการออกสัญญาประกันภัย	 มาตรฐานฯฉบับน้ีจะกล่าวถึง 
หลักการรบัรูแ้ละวดัมลูค่าขององค์ประกอบทีเ่ป็นเงนิฝาก	(หนีส้นิทางการเงิน)	
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เรามาดูความคิดเห็นของผู ้ที่อยู ่ในแวดวงการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี ว่าแต่ละท่านมีแนวคดิเกีย่วกบัทิศทางมาตรฐาน

บัญชีไทย อย่างไร?

“ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	
เช่นทุกวันนี้	 ประเทศไทยคงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะต้องน�ามาตรฐาน
การรายงานทางเงินที่ เป ็นท่ียอมรับกันทั่วโลกมาถือปฏิบัต	ิ 
เพื่อให้ข้อมลูในงบการเงนิ	 มคีวามน่าเชือ่ถอื	 มคีวามโปร่งใส	 และ 
น�าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ม ี
การพฒันาและผลกัดนัให้มกีารน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศมาถือปฏิบัติมาโดยตลอด	 จนถึงปัจจุบันนี้
มาตรฐานฉบับต่าง	 ๆ	 ยกเว้นกลุ่มเครื่องมือทางการเงินได้ก้าวทัน	
IFRS	 แล้ว	 ส�าหรับมาตรฐานกลุ ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่ง 
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการศึกษาผลกระทบ	 วิเคราะห์ปัญหาใน 
ทางปฏิบัติ	 ตลอดจนท�าความเข้าใจ	 เตรียมความพร้อม	 ให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้อง	กระบวนการเหล่านี	้ได้ท�าขึน้มาเป็นเวลานาน	และได้รบั
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล	 
ภาคเอกชนต่าง	ๆ 	ในปี	2562	นีก้เ็ป็นเวลาทีเ่หมาะสมท่ีประเทศไทย

จะใช้มาตรฐานในกลุ่มนี้	 และเป็นประเทศทีก้่าวสู	่
การน�า	IFRS	มาใช้เตม็รปูแบบ”

“มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้รับการพัฒนา 
ให้ทดัเทยีมข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก ่
ฝ่ายบริหารของกิจการ	 บุคคลากรที่อยู่ในส่วนอ่ืน	 ๆ	 ของกิจการ	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นสิ่งท่ีต้อง
ท�าอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนินบัวันยิง่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้	ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง 
เก่ียวกับมาตรฐานฯ	 ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการน�า 
ข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในทาง 
ที่ถูกต้อง	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะขับเคลื่อนให้มาตรฐานฯ	 สามารถ 

น�าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของผู้ออกมาตรฐานฯ”

รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

“มาตรฐานการบัญชี	ควรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงินและผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ	เอื้อต่อ 
การเติบโตและการพัฒนาธุรกิจ	พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี”

รศ. ดร.กนกพร นาคทับที

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ผศ.วิภาดา ตันติประภา 

กรรมการและเลขานุการ  

ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

“จากอดีตสู่ปัจจุบันและแผนงานในอนาคต	 สภาวิชาชีพบัญช ี
ได้พัฒนายกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ให้ก้าวทันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ซึง่เป็นภาษาทางการค้าสากล	ในขณะเดยีวกนัยงัได้ศกึษาถงึปัญหา
และแนวทางการช่วยเหลือในการน�าเอามาตรฐานฯ	 มาปฏิบัติใช้
เพื่อให ้กิจการสามารถสื่อสารกับผู ้มีส ่วนได ้ เสียในกิจการ 
ผ่านรายงานทางการเงนิได้อย่างมปีระสิทธผิลตามบรบิททางธุรกจิ
ที่เปล่ียนแปลงไป	 นอกจากนั้น	 มาตรฐานฯของไทยยังได้รับ 
การปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับกิจการที่มีสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนที่ต่างกันไป	 ไม่ว่า 
จะเป็นกิจการ	PAEs	หรือ	กิจการ	NPAEs”

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

“มาตรฐานการบัญชีของไทย	 จะก้าวสู ่ความเป็นสากลอย่าง 
เต็มรูปแบบในปี	 2562	 ซึ่งจะเป็นปีที่มาตรฐานการบัญชี	 เรื่อง	 
เครือ่งมอืทางการเงิน	จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
และเป็นการสอดรบักบัการขบัเคลือ่นประเทศไทย	4.0	ท่ีส่วนหนึง่ 
จะมุ่งสู่เทคโนโลยีด้านการเงิน	 (Fintech)	 และยังเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพและโอกาสในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย”

คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

โดย.. อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ วีรเดช เตชะวรินทร์เลิศ  

นักวิชาการส่วนวิชาการมาตรฐานการบัญชี	

โดย.. คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ออกจากองค์ประกอบท่ีเป็นรายได้ค่าเบีย้ประกนัภยั	ซึง่ต้องพจิารณาจาก
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันและ 
ปรับด้วยปัจจัยเสี่ยงด้านประกันภัย	 (Explicit	 Risk	 Adjustment	 for	 
Insurance	Risk)	โดยอตัราคดิลดจะสะท้อนลกัษณะของสญัญาประกนัภัย 
และสะท้อนความทันต่อเวลา	(Timely	Basis)
	 สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านจะได้รับ
ทราบข้อมูลการเปล่ียนแปลงมาตรฐานฯดงักล่าว	และเลง็เหน็ว่าประโยชน์
ของการปฏบิติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทัง้	4	ฉบบั
จะท�าให้ผู้ใช้งบการเงินได้เห็นตัวเลขที่สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจนขึ้น	 รวมถึงจะท�าให้ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะนักลงทุนและผู้ให้
สินเช่ือสามารถท�าการตัดสินใจได้ดีมากขึ้น	 และมาตรฐานฯฉบับใหม่ 
ทัง้	4	ฉบบันัน้จะส่งผลให้งบการเงนิของธรุกจิต่าง	ๆ 	สะท้อนสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป	 สามารถน�างบการเงินมาเปรียบเทียบกันได้
มากขึ้น	 นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาให้กับธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือในประเด็นทางบัญชีที่ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของผู ้บริหาร	 ดังนั้นทุกธุรกิจควรเริ่มเตรียมความพร้อม	 
เกบ็ข้อมลูส�าหรบัมาตรฐานฯแต่ละฉบบั	รวมถึงศกึษาผลกระทบทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นกับงบการเงิน	 และกระบวนการท�างานของบริษัท	 อีกทั้งต้อง
สื่อสารให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	ให้เข้าใจ	เพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�ามาตรฐานฯใหม่ทั้ง	4	ฉบับมาใช้ในอนาคต
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