
 เน่ืองด้วยทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย “Thai Financial Reporting Standard: TFRS”  

ซึง่ปัจจบุนัจดัท�าขึน้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึน้โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี

นับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

 ดังน้ันมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะเป็นมาตรฐานซึ่งแปลมาจาก IFRS BV 2019 ซึ่งการปรับปรุงในปีนี้ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรบัปรงุเพือ่ให้เนือ้หาและหลักการสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า (TFRS 16) 

ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เช่นเดียวกัน

 อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าวแล้วจะมี TFRS จ�านวน 8 ฉบับ ที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ 

ในบางเรื่องเพื่อให้มีความชัดเจนในการน�าไปปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่

       TAS/TFRS                           การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

TFRS 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

เงื่อนไขการช�าระก่อนก�าหนดกับการได้รับการชดเชย สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการท่ีเง่ือนไข 
การช�าระก่อนก�าหนดซ่ึงเป็นผลท�าให้ได้รบัการชดเชยในจ�านวนเงนิทีส่มเหตสุมผลส�าหรบัการยกเลกิสญัญา
ก่อนก�าหนด มสีทิธทิีจ่ะวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ�าหน่ายหรอืมูลค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

TAS 28 

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท 

ร่วมและการร่วมค้า

ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการถือปฏิบัติ
ส�าหรบัส่วนได้เสยีระยะยาวดงักล่าวของกจิการ (ทีไ่ม่ได้น�าวธิส่ีวนได้เสยีมาถอืปฏบิตั)ิ ในเรือ่งผลขาดทนุ
ใด ๆ หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ก่อนถือปฏิบัติตาม TAS 28

ฉบับปรับปรุง 2562  
(BV 2019) ทีม่กีารปรบัปรงุ/
เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 -12.00 น. 
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21    

สัมมนาพิจารณ์
(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน



	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี	จึงตระหนักถึงความจ�าเป็นในการจัดสัมมนาพิจารณ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทกุส่วนงานได้เตรยีมตวัศกึษา	และสามารถน�าหลกัการท่ีปรบัปรงุ/เพ่ิมเตมิจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	(ปรบัปรงุ	2561)	ไปพจิารณา

ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกิจการ  ทั้งนี้การสัมมนาพิจารณ์ ในครั้งน้ี	 ได้รวบรวมประเด็นส�าคัญที่ควรทราบส�าหรับผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 

สูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	ผู้สอบบัญชี	และบุคคลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ	 เพื่อให้ได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	ประเด็นส�าคัญ	 

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	(ร่าง)	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับปรับปรุง	2562	(BV	2019)	ส�าหรับฉบับที่มี

การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการดังกล่าว

TAS/TFRS การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

 

 

TAS 19 

เรื่อง ผลประโยชน ์

ของพนักงาน

การแก้ไขโครงการ	การลดขนาดโครงการลง	หรือการจ่ายช�าระผลประโยชน ์ ได้ระบุวิธีการที่กิจการ 
จะก�าหนดค่าใช้จ่ายบ�านาญเมื่อมีการเปล่ียนแปลง (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือ 
การจ่ายช�าระผลประโยชน์) ส�าหรับโครงการบ�านาญผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ได้เกิดข้ึน TAS 19 ได้ระบุ
วิธีการที่กิจการถือปฏิบัติส�าหรับโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได ้
เกิดข้ึน มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้�าหนดให้กจิการท�าการวดัมลูค่าใหม่ของหนีส้นิ (สนิทรพัย์) ผลประโยชน์
ท่ีก�าหนดไว้สุทธิ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการในการก�าหนดค่าใช้จ่ายส�าหรับรอบระยะเวลารายงานภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การปรับปรุงดังกล่าวนี้ก�าหนดให้กิจการใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบันจากการ 
วดัมลูค่าใหม่นี ้เพือ่ก�าหนดต้นทนุบรกิารในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธสิ�าหรบัส่วนทีเ่หลอือยูข่องรอบระยะ
เวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ

TFRS 3

เรื่อง การรวมธุรกิจ

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เม่ือกิจการได้มาซ่ึงการควบคุมของธุรกิจที่ เป ็นการด�าเนินงานร่วมกัน  
ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

TFRS 11

เรื่อง การร่วมการงาน

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการด�าเนินงานร่วมกัน  
ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่

TAS 12

เรื่อง ภาษีเงินได้

ได้อธบิายให้ชดัเจนว่า การรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้ของเงนิปันผลให้รับรูโ้ดยสอดคล้องกบัการเกดิขึน้
ของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร

TAS 23

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

ได้อธบิายให้ชดัเจนว่า หากสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไขทีเ่กดิจากเงนิท่ีกูม้าโดยเฉพาะนัน้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ได้
ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องน�ามา
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

TFRS 1

เรื่อง การน�ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

มาใช้เป็นครั้งแรก

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับข้างต้น



เนื้อหาหลักในการสัมมนา

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการ

ผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

วิทยากร

 » สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงาน   

  ทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/ 

   เพิ่มเติมหลักการ

 » สรุปประเด็นป ัญหาที่อาจพบจากการน�า (ร ่าง) มาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงิน มาถือปฏิบัติ

 » เพื่อท�าความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ (ร่าง) มาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019)  

   ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

 » เพื่อท�าความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาท่ีอาจพบจากการน�า (ร่าง)  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019)  

   ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

 » เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคล 

   ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 » ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด ้านบัญชีและการเงินของกิจการ 

   ที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)

 » ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ ได ้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน  

  คณะกรรมการก� า กั บหลั กทรั พย ์ และตลาดหลั กทรั พย ์  

   (ส�านักงาน ก.ล.ต.)

 » ผูส้อบบญัชขีองกจิการทีใ่ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)

 »  ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

      หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ     

      สอบบัญชี จ�ากัด

 »  นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ

      หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

 »  นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์

      หุ้นส่วน บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

 » สรปุการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

   ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

 » สรุปประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการน�า (ร่าง) มาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน มาถือปฏิบัติ

 » ถาม-ตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็น

หมายเหต ุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15 - 10.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
02 685 2592 (คุณจิราวรรณ) และ 02 685 2570 (คุณอมรารัตน์) 

Email: jirawan.pu@tfac.or.th และ ammararat.wi@tfac.or.th

Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา

หรือ http://bit.ly/2PF8Z9r

สัมมนาฟรี!  

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรรมการ ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


