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เรือ่ง The 8th Annual AOSSG Meeting ประชุมท�ำไม จะปรับ IFRS ทำงไหน
การเคลื่อนไหวของ IFRS ยังด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

	 ใน	FAP	Newsletter	ฉบับที่	48	ท่านเลขานุการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิภาดา	ตันติประภาและท่านผู้ช่วยเลขานุการ	อาจารย์	ดร.สันสกฤต	วิจิตรเลข
การ	 ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้พาท่านผู้อ่านและสมาชิก
ไปติดตามความเป็นไปของการประชุม	IFRS	ระดับสากล	เมื่อเดือนกันยายนปี
ที่แล้ว	ใน	FAP	Newsletter	ฉบับนี้	สภาวิชาชีพบัญชี	ขอเสนอความก้าวหน้า 
ของงาน	IFRS	โดยหน่วยงานระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคใน	The	8th	Annual	
ASIAN	OCEANIAN	STANDARD	SETTERS	GROUP	Meeting	ทีจ่ดัขึน้เมือ่ 
วนัที	่29	–	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	ณ	เมอืงเวลลงิตนั	ประเทศนวิซแีลนด์	
เพือ่รวมพลงัเสยีงจาก	28	ประเทศ	มาสะท้อนประเด็น	ปัญหา	สภาพแวดล้อม	
และข้อจ�ากัด	 รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกัน 
โดยครัง้นีป้ระเทศทีร่่วมประชมุประกอบด้วย	กมัพชูา เกาหล ีจนี ญีปุ่น่ เนปาล 
มาเก๊า มาเลเซยี เวยีดนาม ออสเตรเลีย อนิโดนเีซีย ฮ่องกง และไทย	รวมถงึ
เจ้าภาพคือนิวซีแลนด์กับ	Mr.	 Hans	 Hoogervorst	 ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศสาระส�าคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้
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IASB Update
	 Dr.	 Jee	 In	 Jang	 ประธาน	 AOSSG	 กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานของประเทศสมาชิกและต้อนรับสมาชิก 
ที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกคือ	เวียดนาม	ในส่วนของเจ้าภาพ	Mr.	Graeme	Mitchell	ประธาน	XRB	และ	Hon.	Paul	Goldsmith	
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของนิวซีแลนด์กล่าวถึงความส�าคัญของ	 IFRS	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ช่วยสร้าง 
ความมั่นใจให้นักลงทุน
 

รายละเอียดการประชุม คณะท�างาน IASB Ms. Lloyd Mr. Zhang และ Mr. Ochi รายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ 
ของ IASB

• IFRS	17	สญัญาประกนัภยั	phase	II	อยูร่ะหว่างพจิารณาหลกัการในการรวมสญัญาประกนัภยัโดยค�านงึถงึความเสีย่งและ
ความสามารถในการท�าก�าไร	 และก�าลังก�าหนดแนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง	 คาดว่าจะจัดท�าเสร็จ	 2560	 และคาดว่า 
จะมีผลบังคับใช้ปี	2564

• IAS	32	เครื่องมือทางการเงิน	รายการที่มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุนนอกเหนือขอบเขต	IAS	32	ที่เสนอจัดเป็นตราสารทุน	
• กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	ค�านิยามของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	ปัจจัยพิจารณาเกณฑ์การวัดมูลค่า	
การจ�าแนกรายการก�าไรหรือขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	คาดว่าจะจัดท�าเสร็จ	2560

• Materiality	 Practice	 Statement	 การพิจารณาระดับสาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล	 การเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินระหว่างกาล	รวมถึงเรื่องสาระส�าคัญที่จะพิจารณาในอนาคต	เช่น	การใช้หลักสาระส�าคัญกับ	IFRS	for	
SMEs
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Business Combination under Common Control (BCUCC)
	 ผูแ้ทนจาก	The	Hong	Kong	Institute	of	Certified	Public	Accountants	(HKICPA)	น�าเสนอหลกัการจดัท�ารายงานของ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซ่ึงจะใช้เป็นเกณฑ์การประชุมของ	 AOSSG	 และเสนอ	 IASB	 การอภิปรายพิจารณาตาม
กรอบแนวคิดทั้งการรวมธุรกิจและ	BCUCC	ของกิจการ	3	สถานการณ์:	1)	บริษัทเอกชน	2)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
3)	บริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก	(Initial	Public	Offering:	IPO)	ในประเด็นดังนี้	1)	กิจการใดเป็นกิจการที่เสนอ
รายงาน	2)	ผู้ใช้หลักของกิจการที่เสนอรายงาน	BCUCC	คือกลุ่มใด	เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของการรวมธุรกิจกับ	BCUCC	3)	ข้อมูลใด
ของ	BCUCC	ที่ผู้ใช้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม	นอกจากนี้	สิ่งตอบแทนที่โอนเป็นราคาที่ต่อรอง
อย่างอิสระหรือไม่	 และกิจการ	 BCUCC	 ควรเป็นกิจการที่เสนอรายงานเดียวกันหรือไม่	 ผู้เข้าประชุมร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับ	
BCUCC	 ว่าปัจจุบันเป็นแนวปฏิบัติของประเทศหรือไม่	 ลักษณะธุรกิจหรือเหตุผลใดที่ท�าให้เกิด	 BCUCC	 ในประเทศนั้น	 BCUCC 
ส่วนหนึง่เกดิจากการให้กูย้มืและแปลงหนีเ้ป็นทนุ	พร้อมผลการวจัิย	BCUCC	ในบริษทั	IPO	ในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกงปี	2556	–	2558

Implication of negative interest rate environment
	 ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นน�าเสนอผลกระทบจากเศรษฐกิจในญ่ีปุ่นซ่ึงมีเงินสดเหลืออยู่มาก	 ท�าให้อัตราดอกเบี้ยติดลบ 
เกิดประเด็นปัญหาทางบัญชีต่อ	 IFRS	 9	 ซ่ึงได้ข้อสรุปว่ารายการสินทรัพย์ทางการเงินยังเป็นเงินให้กู้ยืม	 และเกิดผลกระทบต่อ 
การคดิลดภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีเ่ป็นบ�านาญ	โดยมข้ีอเสนอให้ปรับอตัราคิดลดในวธิคิีดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ให้เท่ากับ	
ศูนย์	 แต่หน้ีสินกับสินทรัพย์จะได้รับผลกระทบแตกต่างกัน	 หน่วยงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินของญี่ปุ่นจึงเห็นว่า 
ควรใช้อัตราคิดลดแบบติดลบมากกว่าการปรับอัตราคิดลดเป็นศูนย์	เพื่อให้สะท้อนภาพเศรษฐกิจจริง

Research on user information needs
	 Ms.	Kimberley	Crook	ประธาน	The	New	Zealand	Accounting	Standards	Board	ว่าจ้างมหาวิทยาลัย	Massey 
ให้ท�าวิจัยด้วยวิธีส�ารวจและสัมภาษณ์	เรื่องความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงินของกิจการในตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์	4	กลุ่ม	
ได้แก่	1)	ผู้ลงทุน	ผู้ให้กู้	2)	สื่อกลาง	เช่น	สถาบันการเงิน	3)	นักวิเคราะห์	4)	หน่วยงานก�ากับดูแล	ในประเด็นต่อไปนี้	งบการเงิน 
ให้ข้อมลูตรงความต้องการของผูใ้ช้หรอืไม่	ประโยชน์ของงบต่าง	ๆ	ข้อมลูท่ีน�าเสนอปัจจบุนัทีไ่ม่มปีระโยชน์มหีรอืไม่	ข้อมลูใดทีค่าดว่ามี
ประโยชน์แต่ยังไม่น�าเสนอ	 รวมถึงความมีประโยชน์ของข้อมูลอ่ืนที่บริษัทจัดท�าประกอบงบการเงิน	 ผลการวิจัยพบว่า	 งบการเงิน 
มีประโยชน์ต่อผู้ใช้	 แต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลแตกต่างกัน	 	 ข้อเสนอแนะคือ	 1)	 ท�ารูปแบบและการน�าเสนองบการเงินให้สม�่าเสมอ 
2)	 ท�ารายงานให้เป็นมาตรฐาน	 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	 3)	 การเปิดเผยรายการส�าคัญที่ใช้ดุลพินิจเพิ่มเติม	 เช่น	 รายการค�้าประกัน 
4)	สรุปข้อมูล	5		ปี	และค่าพยากรณ์	5)	ข้อมูลความยั่งยืน

The effect of IFRS adoption in Korea for the last 5 years
	 Dr.	Jee	In	Jang	ประธาน	The	Korean	Accounting	Standards	
Board	และ	Mr.	Han	Sang	Yi	อาจารย์	Korea	University	เสนอผลงานวิจัย
เกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนจากการปรับใช้	 IFRS	 ในเกาหลี	 5	 ปี 
โดยพิจารณางานวิจัยต่าง	ๆ 	แบ่งเป็น	6	กลุ่มคือ	1)	ผู้จัดท�า	(ความสามารถ
เปรียบเทียบได้ดีขึ้นแต่ต้นทุนการจัดท�าและการวัดมูลค่ายุติธรรมสูง) 
2)	 ผู้ลงทุน	 (ประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงมาก)	 3)	 ข้อมูลการบัญชี	 (คุณภาพ
ใกล้เคียงกับก่อน	IFRS)	4)	ผู้สอบบัญชี	(ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นแต่ค่าตอบแทน 
เทยีบกบัระยะเวลา)	และหน่วยงานก�ากบัดแูล	(การปรบัปรงุงบการเงินน้อย)	

Disclosure Initiative
  ผู้เข้าประชุมแบ่งเป็น	 3	 กลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายปัญหาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่เพียงพอ	 ข้อมูลที ่
ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีมากเกินไปและการสื่อสารข้อมูลยังไม่ดีพอ	ซึ่งเกิดจากสาเหตุ	เช่น	ความยากเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ 
การขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการเปิดเผยข้อมูล	 จึงเกิดโครงการการเปิดเผยข้อมูลเพื่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน	 โดยกล่าวถึง
ค�าถามหลัก	2	เรือ่งในเอกสารอภปิรายก่อนจดัท�าร่าง	คอื	1)	หลกัการการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิผล	เช่น	การส่ือสารทีต่รงและเข้าใจง่าย	
การเสนอข้อมูลที่มีสาระส�าคัญ	 การเสนอข้อมูลให้สามารถเปรียบเทียบได้	 2)	 การใช้ค่าวัดผลการด�าเนินงาน	 เช่น	 IASB 
ควรก�าหนดให้แสดงก�าไรจากการด�าเนินงานหรือไม่	ในการอภิปราย	ผู้แทนกลุ่มย่อยน�าเสนอข้อคิดเห็นถึงค่าวัดอื่น	เช่น	EBITDA
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5)	 หน่วยงานสาธารณะ	 (การปรับเกลี่ยก�าไรลดลง)	 6	 หน่วยงานก�าหนดมาตรฐาน	 ซึ่งท�าให้ความโปร่งใสทางบัญชีดีข้ึน	 ข้อมูล 
ทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถใช้พิจารณาประกอบการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นได้ดีขึ้น	ลดปัญหา	“Korea	Discount”	และท�าให้
ตลาดทุนมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบกฎหมาย	 วัฒนธรรมและธรรมชาติของเกาหลี	 นอกจากนี้ผลการวิจัยแบบสัมภาษณ์ยังเสนอ 
บทเรียนจากการปรับใช้	IFRS	ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นที่ปรับใช้	IFRS

The effect of IFRS adoption in Australia
	 The	Australian	Accounting	Standards	Board	(AASB)	เสนอผลงานวจิยัการปรบัใช้	IFRS	ในออสเตรเลียทัง้จากบทความ
ต่าง	ๆ 	และกิจกรรม	outreach	พบว่า	งานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีส่รปุผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูจรงิซึง่ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ
ชัน้น�าพบว่า	1)	เศรษฐกจิออสเตรเลยีได้รบัประโยชน์จากการปรบัใช้	IFRS	2)	กระบวนการการเปลีย่นแปลงเพือ่ปรบัใช้	IFRS	ในภาค
อุตสาหกรรมต่าง	ๆ	และภาครัฐกับภาคเอกชน	อย่างราบรื่น	3)	IFFRS	ช่วยผู้ใช้และผู้จัดท�าในการถ่ายโอนความรู้และทักษะในภาค
อุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	และภาครัฐกับภาคเอกชน	ผลการวิจัยพบว่า	บางกิจการที่ด�าเนินงานในประเทศอื่นด้วยที่ใช้	IFRS	แล้วสามารถ
ประหยัดต้นทุนการท�ารายงาน	 แต่กรณีกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมกับกิจการไม่แสวงหาก�าไรมีต้นทุนการปฏิบัติตาม	 IFRS 
ทั้งค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 รวมถึงค่าสอบบัญชีซ่ึงภายหลังค่อย	 ๆ	 ลดลง	 แต่ต้นทุนเรื่องหน่ึงที่เกิดข้ึนคือ	 ข้อก�าหนด 
การเปิดเผยข้อมลู	ในกิจการไม่แสวงหาก�าไรยงัรวมถงึต้องปรบัเปล่ียนการปฏบิตังิานด้วย	AASB	จะใช้ผลการวจิยันีป้รบัปรงุงานในอนาคต

30 พฤศจิกายน 2559
AOSSG-specific affairs (Members-only session)
	 	 การประชุมในส่วนนี้	ผู้แทน	IASB	ไม่เข้าร่วมประชุม	สมาชิกอภิปราย
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์	2558–2562	ของ	AOSSG	โดย
เฉพาะกิจกรรมในปี	 2560	 ทั้งความช่วยเหลือสมาชิกใหม่คือ	 เวียดนามและการ
ปรับปรุงโครงสร้างและการด�าเนินงานของคณะท�างาน	 AOSSG	 ในการอภิปราย 
เรือ่งจ�านวนคณะท�างาน	Working	Group	ผลการส�ารวจความเห็นสมาชกิ	13	มถินุายน	
2558	–	14	กรกฎาคม	2559	สมาชกิเหน็ว่า	จ�านวนคณะท�างาน	17	คณะมากเกินไป
และศึกษาหลายเรื่องจึงควรลดจ�านวนคณะท�างาน	 และก�าหนดเรื่องท่ีต้องศึกษา
อย่างจริงจัง	เพราะสมาชิกมีบุคลากรจ�ากัด	บางประเทศ	เช่น	อินโดนีเซียมีนโยบาย
ศึกษา	 IFRS	 เมื่อ	 IASB	 ให้ถือปฏิบัติ	 IFRS	 ฉบับนั้นผู ้แทนเวียดนามกล่าวว่า 
เวยีดนามใช้	IFRS	15	แล้ว	สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของการปฏบิตัติาม	IFRS

Conceptual Framework
	 คณะท�างานอภปิรายความก้าวหน้าเกีย่วกบัร่างกรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิของ	IASB	โดยพจิารณาประเดน็
พร้อมแนวโน้ม	(Tentative	decision--TD)	ของ	IASB	ดงันี	้วตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงนิ	VS	ความรบัผดิชอบตามหน้าที่
ของผู้บริหาร	 การน�าหลักความระมัดระวังกลับมาเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์และความไม่แน่นอน
ของการวดัมลูค่า	การพจิารณาค�าศพัท์ทีเ่หมาะสมของกจิการทีเ่สนอรายงาน	ค�านยิามของหนีส้นิและส่วนของเจ้าของเพ่ือการจ�าแนก
ประเภทรายการ	การวดัมลูค่า	การพจิารณาปัจจยัทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทุนปัจจบุนั	การก�าหนดไม่ให้ระบคุวามหมายของงบก�าไรขาดทนุ	
การใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 การกลับรับรู้รายการได้/ไม่ได้	 ซึ่งผู้แทนของญี่ปุ่นเสนอไม่ให้รายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
กลับรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	รายการบริจาคให้รับรู้เริ่มแรกเป็นหนี้สิน

Fair Value Measurement (Break-out session) 
	 สมาชิกแบ่งเป็น	3	กลุ่มย่อยอภิปรายประเด็นการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับ	the	Post-Implementation	Review	
ของ	IFRS	13	ที่	IASB	ด�าเนินการ	โดยพิจารณา	

• ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม	IFRS	13	ที่ท้าทายการปฏิบัติของสมาชิก	AOSSG	
• ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อน�าเสนอ	IASB	โดยสรุปปัญหาต่าง	ๆ	ทั้งการวัดมูลค่า	ข้อมูลระดับและงาน
วิจัยเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงต้องพิจารณาเรื่องประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด	 การวัดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีมูลค่ายุติธรรม	ผู้ประเมินราคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งบางประเทศยังมีจ�านวนผู ้ประเมินราคาน้อย	 การคิดคุณภาพของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร 
ในเกษตรกรรม
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Post Implementation issues and challenges
	 ศรีลังกาน�าเสนอการปรับใช้	 IFRS	ตั้งแต่	1	มกราคม	2557	โดยเริ่มพร้อมวันถือปฏิบัติของ	 IFRS	โดย	 IASB	แนวปฏิบัติที ่
แตกต่างที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 สัญญาเช่าที่ดินแตกต่างจาก	 IAS	 17	 การปฏิบัติตาม	 IFRIC	 15	 และการอนุญาตให้	 SMEs	 ตีราคาใหม ่
ของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 เรื่องท่ี	 IFRS	 ไม่ครอบคลุมจะใช้ตามแนวปฏิบัติของสากลหรือภูมิภาค	 เช่น	 การรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกัน	วิธีปฏิบัติของกิจการไม่แสวงหาก�าไรและกิจการที่ไม่ใช่ภาครัฐ	ประเด็นความท้าทายที่ไม่ใช่เชิงเทคนิควิธีปฏิบัติ
คอื	กฎหมายและกระบวนการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	IFRS	ทีย่งัมปัีญหาในทางปฏิบตั	ิเช่น	IFRS	3	ขาดแนวปฏบิตัิ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 และการรับรู้ต้นทุนการท�ารายการ	 เช่น	 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	 IFRS	 10	 งบการเงินรวม	
ดุลพินิจท่ีใช้ก�าหนดการมีอ�านาจควบคุม	 IAS	 21	 ดุลพินิจที่ใช้ก�าหนดสกุลท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	 IAS	 38	 เป็นรายการใบอนุญาต 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	รายการตราของบริษัท	Brand	เป็นต้น	พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา	เช่น	การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ	

Update on IFRS adoption and implementation issues 
	 ประเทศไทยรายงานความก้าวหน้าการใช้	IFRS	ปี	2559	ใช้	IAS41	IFRS4	และ	IFRIC21	ซึง่กระทบธรุกิจเกษตรและประกันภยั
พร้อมทั้งประเด็นปัญหาการวัดมูลค่ายุติธรรมของปศุสัตว์และผลิตผลทางการเกษตรที่เล้ียงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	 IASB 
เห็นว่า	ปศุสัตว์ยังคงต้องวัดมูลค่ายุติธรรม	

Update on plans/issues relating to IFRS adoption/application
	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นสามารถเลือกปรับใช้	IFRS	ได้	ปัจจุบัน	บริษัท	19%	สมัครใจเลือกปรับใช้	IFRS	
ประเด็นท่ีน�าเสนอในการประชุมประกอบด้วย	 พัฒนาการการปรับใช้	 IFRS	 การสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องก�าไรขาดทุนและการ 
กลับรับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน	 ญี่ปุ่นให้ความส�าเร็จมากกับการทบทวนความเหมาะสมของการรับรู้รายการก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น	กับการบัญชีค่าความนิยม

Operation of Technical Support TFs: IFRS 9 and IFRS 15
	 Korea	Accounting	Standards	Board	(KASB)	เสนอวัตถุประสงค์	
กระบวนการท�างานและโครงสร้างของ	the	Technical	Support	Task	
Forces	 (TFs)	 ซึ่งจัดตั้งในปี	 2559	 เพื่อระบุประเด็นพิจารณาและช่วย
หน่วยงานในประเทศเกาหลีในการประยุกต์	 IFRS	9	กับ	 IFRS	15	The	
KASB	อธิบายความจ�าเป็นต้องพัฒนาเอกสารที่ช่วยท�าความเข้าใจ	 IFRS	
โดยอ้างองิตวัอย่างและกล่าวถงึประเดน็ในทางปฏบิตัเิพ่ือความเข้าใจและ
ประยกุต์	IFRS	ฉบบัใหม่	พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะจากสมาชกิทีป่ระสบปัญหา
เกี่ยวกับ	 IFRS	 เช่น	 ฟิลิปปินส์ซึ่งก�าหนดให้	 developer	 พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	 มาเลเซียสามารถใช้วิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จได้	
พร้อมกับมีกฎหมายท่ีปกป้อง	 developer	 และเสนอให้อินโดนีเซียใช้
แนวทางเดียวกันแก้ปัญหาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

A study of financial statements of Islamic Financial institutions
	 มาเลเซียน�าเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินศาสนาอิสลามจากสถาบันการเงิน	 132	 แห่ง	 ใน	 31	 ประเทศทั่วโลก	
ข้อมูลรวบรวมตั้งแต่การประชุม	AOSSG	ปี	2557	ถึง	ตุลาคม	2559	พิจารณา	4	เรื่อง

1.	การรายงานทางการเงินของการเงินศาสนาอิสลาม	บรูไนใช้	IFRS	อินโดนีเซียใช้รูปแบบของประเทศตนเอง	เป็นต้น
2.	การบัญชีสัญญาเช่า	Mudarabah	คือ	deferred	sale	ไม่ใช่สัญญาเช่า	เอกสาร	ijarah	เป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่

ใช้รูปแบบส�าคัญกว่าเนื้อหาโดยมีทั้งการปฏิบัติตาม	IAS	17	กับ	IAS	39	
3.	การจัดประเภท	 customer	 investment	 account	 ลงทุนโดยได้ผลตอบแทนสูง	 และมีทั้งจัดประเภท	 หนี้สิน 

ส่วนของเจ้าของ	ทั้งรับรู้และไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.	การรับรู้รายได้ทางการเงิน	Finance	 income	รายได้วัดมูลค่าและจัดประเภทรายการแตกต่างกัน	บางประเทศแนะน�า

ให้ก�าหนดกรอบแนวคิดขึ้นแยกไป	ในส่วนสัญญาเช่า	สมาชิกส่วนหนึ่งเห็นว่าควรใช้หลักเนื้อหาส�าคัญกว่ารูปแบบ
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Closing remarks

	 Mr.	 Hans	 Hoogervorst	 ประธาน	 IASB	 กล่าวสรุปว่า	 วาระการประชุมน่าสนใจและข้อคิดจากการอภิปรายของสมาชิก 
ให้ประโยชน์	 พร้อมท้ังเน้นว่า	 AOSSG	 เป็นพันธมิตรส�าคัญของ	 IASB	 รวมถึงหวังว่าจะร่วมประชุมประจ�าปี	 AOSSG	 ครั้งต่อไป 
Mr.	 Kai	 Di	 Deputy	Director	General	 of	 China	Accounting	 Standards	Committee	 (CASC)	 ขอบคุณที่ให้ประเทศจีน 
เป็นเจ้าภาพการประชุม	เดือนพฤศจิกายน	ปี	2560	โดยจะแจ้งเมืองที่จัดประชุมภายหลัง
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