
  

เพือ่ก้าวให้ทันกับธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสารมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 หลังจากที่ 
หลายท่านได้รับทราบแล้วว่า	 ช่วง	 2	 ปีต่อจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไม่น่าจะมี 
การเปล่ียนแปลงหลักการที่เป็นสาระส�าคัญ	 จนถึงปี	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมที่จะน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 ออกมาใช้จ�านวน	 3	 ฉบับในอนาคตอันใกล้	 ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9	เรือ่ง	เครือ่งมอืทางการเงนิ	ฉบบัที	่15	เรือ่ง	รายได้ 
จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 (โดยทั้งสองฉบับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	 พ.ศ.	 2562)	 และ 
ฉบบัที	่16	เร่ือง	สัญญาเช่า	(คาดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ในปี	พ.ศ.	2563)	เพือ่ให้ก้าวทนักบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 และท�าให้งบการเงินสามารถสะท้อนเนื้อหาของ 
รายการธุรกิจ	 เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจและรายการค้ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน	ส่งผลให้มาตรฐานการบัญชีจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันตามโลกธุรกิจ
	 ก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้	 สภาวิชาชีพบัญชีขอท�าความเข้าใจเบื้องต้น 
ส�าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	ทัง้	 3	 ฉบบั	 ถึงผลกระทบของการน�ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ต่อธุรกิจและต่อผู้ใช้งบการเงิน	 เพ่ือให้ธุรกิจตระหนัก
ถึงผลกระทบดังกล่าว	 และทราบถึงการเตรียมตัวส�าหรับมาตรฐานใหม่ดังกล่าว	ซึ่งสามารถ
สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้

	 เริ่มที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ท่ีออกมาเพื่อก�าหนดถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชี	 ได้แก่	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน	 การกันเงินส�ารองขาดทุนด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน	 และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 (Business	model)	 รูปแบบการบริหารสินทรัพย	์ 
และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม 
ที่ประเทศไทยใช้อยู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 โดยธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดในการใช้มาตรฐานฉบับนี้	 คือ	 ธุรกิจ 
ของธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ประกันชีวิต	 และประกันภัย	 ดังนั้นธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องประเมินผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจัดเตรียมข้อมูลและระบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระบบหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 (Core	 system)	 
เพื่อจัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 และการน�าวิธ ี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	 (Effective	 interest	 rate)	 มาวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน	 รวมถึงการประเมิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 โดยพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวการณ ์
และความเสี่ยงของกิจการเอง	เป็นต้น	
	 ฉบับต่อมา	คือ	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 
เดิมมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายได้มีอยู่หลายฉบับ	 แต่รายได้มีความหลากหลายตามแต่ละประเภทธุรกิจ 
ขึน้อยูกั่บรปูแบบการด�าเนนิธรุกิจ	 ดงันัน้มาตรฐานฉบบันี	้ จงึออกมาเพือ่ก�าหนดถงึหลกัการเรือ่งการรบัรูร้ายได้ 
ในทุกประเภทธุรกิจ	 โดยพิจารณาตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	 ซึ่งจะมีการก�าหนดขั้นตอนในการรับรู้รายได้	 
โดยเริ่มจากการระบุสัญญาแต่ละฉบับว่า	 กิจการมีภาระอะไรกับลูกค้าบ้าง	 วิธีการก�าหนดราคาขาย	 รวมถึง 
หลักการปันส่วนของราคาที่เหมาะสม	 จนถึงภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้ส�าเร็จลุล่วง	 ซึ่งธุรกิจที่ต้อง 
เตรียมพร้อมจากการใช้มาตรฐานฉบับนี้	คือ	ธุรกิจที่มีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญามากกว่า	1	ภาระขึ้นไป	เช่น 
การขายแฝงการให้บริการหรือรับประกัน		อาทิ	ธุรกิจโทรคมนาคม	(ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพคเกจค่าโทร 
และการใช้อินเทอร์เน็ต)	 ธุรกิจเทคโนโลยี	 (ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 พร้อมการติดตั้งและการรับประกัน 
ตลอดอายกุารใช้อปุกรณ์)	เป็นต้น	ดงันัน้	กจิการจะต้องเริม่มาแยกสญัญาและเกบ็ข้อมลูการขายแต่ละประเภท	 
โดยบางธุรกรรมการขายอาจจะรับรู้ทีเดียวทั้งก้อนทันทีหรือทยอยรับรู้
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	 ฉบบัสดุท้ายทีจ่ะกล่าวถงึ	คอื	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้	จะมีผลกระทบอย่างมาก
กบักจิการทีม่กีารท�าสญัญาเช่า	โดยเฉพาะในด้านของผูเ้ช่า	เดมิมาตรฐาน 
มีการจ�าแนกสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และสัญญาเช่าการเงิน	 ดังนั้น
จึงเกิดความแตกต่างระหว ่างกิจการท่ีมีการลงทุนซื้อสินทรัพย ์ 
โดยท�าสัญญาเช่าการเงิน	 และกิจการที่ไม่มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ 
แต่ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานสินทรัพย์แทน	 เพื่อท�าให้ฐานะการเงินและ
อตัราส่วนทางการเงนิดมูสีภาพคล่อง	เนือ่งจากกจิการนัน้ไม่รบัรูส้นิทรพัย์
และหนี้สินเข้าในงบการเงิน	(Off	balance	sheet)	มาตรฐานฉบับใหม่นี้
จึงออกมาเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันข้างต้น	 
โดยก�าหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้รายการ	 “สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน”	 และ 
“หนี้สินตามสัญญาเช่า”	 เข้าในงบการเงินหากสัญญาเช่าน้ัน	 มีอายุเกิน
กว่า	12	เดอืน	และเป็นสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้	รวมถงึสญัญาเช่าทีมี่อายุ
ไม่เกิน	 1	 ปี	 แต่มีเงื่อนไขท่ีสามารถต่ออายุได้	 ท�าให้บริษัทมีสินทรัพย ์
และหนี้สินในงบการเงินเพิ่มขึ้น	 ผลคืองบการเงินสามารถสะท้อนความ
เป็นจริง	 และเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น	 รวมถึงนักวิเคราะห์ก็สามารถ
น�าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงรายการ
เหมอืนในอดตี	โดยธรุกจิทีต้่องเตรยีมพร้อมมากท่ีสดุจากการใช้มาตรฐาน
ฉบับนี้	คือ	ทุกธุรกิจที่มีการท�าสัญญาเช่าไว้	โดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน	
ธุรกิจค้าปลีก	 ธุรกิจขนส่ง	 ธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน	และธุรกิจ
พลังงาน	ฯลฯ
	 	 สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน 
จะได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานดังกล่าว	 และเล็งเห็น
ว่าประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหม่ทั้ง	 3	 ฉบับ	 จะท�าให้ผู้ใช้งบการเงินได้เห็นตัวเลขท่ีสะท้อน 
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนข้ึน	 รวมถึงจะท�าให้ผู ้ใช้งบการเงิน 
โดยเฉพาะนักลงทุนสามารถท�าการตัดสินใจได ้ดีมากขึ้น	 และ
มาตรฐานจะส่งผลให้งบการเงินของธุรกิจต่าง	 ๆ	 ก้าวทันธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป	 สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น	 นอกจากนี ้
ยังช่วยลดปัญหาให้กับธุรกิจส�าหรับแนวทางที่ยังไม่มีความชัดเจน	 หรือ 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 ดังน้ันทุกธุรกิจควรเริ่มเตรียมความพร้อม	
รวมถึงศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับงบการเงิน	 และระบบ 
การท�างานของบริษัท	 เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�า
มาตรฐานใหม่ทั้ง	3	ฉบับ	มาใช้ในอนาคต	แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
กับเนื้อหาโดยสรุปของมาตรฐานฉบับใหม่ทั้ง	3	ฉบับ

โดย... อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ 

นักวิชาการ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

FAP International Conference 2016  

ภายใต้ธีม “Digital Economy: Impact on 

Accounting Professions” วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ์

 ในงานพบกับบุคคลส�าคัญของไทย อาทิ คุณประสัณห์ 
เชือ้พานชิ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีคณุผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์ 
อดตีอธบิดกีรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ซึง่ท่านจะมา 
ให้มุมมองทั้งด้านความก้าวหน้าที่ประเทศไทยจะเดินต่อไปใน 
ด้านเทคโนโลยีและด้านผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี นอกจากนี ้
ยังมีการเสวนาจากกูรูด้านวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็น คุณศิริรัฐ 
โชตเิวชการ ประธานสมาคมส�านกังานบญัชคีณุภาพและท่านเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการยกระดบัคณุภาพส�านกังานบญัช ีดร.เยาวลกัษณ์ 
ชาติบัญชาชยั Information Technology Risk and Assurance 
จาก EY คุณวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บญัชด้ีานการวางระบบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชีจาก Risk Assurance Partner จาก PwC 
และ ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เลขานุการคณะกรรมการ
วชิาชพีบญัชด้ีานการศกึษาและเทคโนโลยทีางการศกึษา สภาวชิาชพี
บัญชีและอาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาครั้งนี้ ดร.นิ่มนวล 
ผิวทองงาม กรรมการในคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ 
สภาวิชาชีพบัญชี และรองผู้อ�านวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน 
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัของแก่น ให้เกยีรตเิป็นผูด้�าเนนิรายการ ในการเสวนา
คร้ังนี้ ท่านจะได้รับทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคดิจิตอลและสิ่งที่นักบัญชีในแต่ละด้านจะต้องเตรียมรับมือ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหล่ากูรูทั้งหลายที่เข้าร่วมเสวนา 
 ท่านยงัได้พบกบับคุคล ซึง่เป็นผู้น�าของวชิาชพีบญัชจีาก 
ต่างประเทศ อาท ิคณุ Gerard Ee นายกของ Institute of Singapore 
Chartered Accountants คณุ Dato’ Mohammad Faiz Azmi 
นายกของ Malaysian Institute of Accountants ซึ่งจะมาร่วม
เสวนาเป ิดมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลในร ่วมกับ 
คุณประสัณห์ เชื้อพานิช โดย คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธาน
คณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีและ 
Audit partner จาก PwC มาเป็นผูด้�าเนินการเสวนากบัเหล่าผูน้�า
องค์กรวชิาชพีบญัชทีีจ่ะมาให้มมุมองการพฒันานกับญัชีของตนเอง
ไปสู่ยุคดิจิตอลของอาเซียน นอกจากนี้ คุณ Andrew Smart 
Head of Emerging Markets Asia จาก Association of Chartered 
Certified Accountants จะมาให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้ม 
ของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อนักบัญชีไทย
ในเวทีสากล ซึ่งนักบัญชีต้องคอยติดตามและก้าวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นให้ได้ 
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