
สรุปผลการประชุม

The 11
th
 Annual AOSSG Meeting

ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศอินเดีย

 The Asian-Oceanian Standard-Setters Group (“AOSSG”)  
ได้้จััด้การประชุุมประจัำาปีครั�งท่ี่� 11 (“The 11th Annual AOSSG Meeting”) 
ในระหว่่างว่ันที่่� 12-13 พฤศจัิกายน 2562 ณ Hotel Cidade De Goa 
ประเที่ศอิินเด่้ย โด้ยม่ The Institute of Chartered Accountants of India  
(“ICAI”) เป็นเจั้าภาพจััด้งาน และม่ประเที่ศสมาชุิกเข้้าร่ว่มการประชุุม 
จัำานว่น 19 ประเที่ศ ได้้แก่ กัมพูชุา เกาหล่ จั่น ซาอิุด้ิอิาระเบี่ย ญี่่�ปุ�น 
นิว่ซ่แลนด์้ เนปาล บีรูไน บัีงกลาเที่ศ ฟิิลิปปินส์ มาเลเซ่ย เว่่ยด้นาม ศร่ลังกา 
สิงคโปร์ อิอิสเตรเล่ย อิินโด้น่เซ่ย อิินเด้่ย ฮ่่อิงกง และไที่ย นอิกจัากน่� 
Ms. Sue Lloyd รอิงประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบีัญี่ชุ  ่
ระหว่่างประเที่ศ (“International Accounting Standards Board : IASB”) 
พร้อิมที่ั�งตัว่แที่นข้อิงคณะกรรมการมาตรฐานการบีัญี่ชุ่ระหว่่างประเที่ศ 
ให้เก่ยรติเข้้าร่ว่มประชุุมด้้ว่ย

 The Asian-Oceanian Standard-Setters Group (“AOSSG”) 
เป็็นการรวมกลุ่่�มของหน�วยงานกำาหนดมาตรฐานการบััญชีีของป็ระเทศ 
ในภููมิภูาคเอเชีีย-โอเชีียเนีย เพ่ื่�อแลุ่กเป็ลีุ่�ยนความคิดเห็นกันในกลุ่่�มป็ระเทศ 
สมาชีิกเกี�ยวกับัการใชี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างป็ระเทศ 
(IFRS) รวมทั�งให้ความร�วมม่อกับัองค์กรมาตรฐานการบััญชีีระหว�างป็ระเทศ
ในการพัื่ฒนาเพ่ื่�อยกระดับัค่ณภูาพื่ของมาตรฐานการบััญชีีสากลุ่

 สภาว่ิชุาชุ่พบีัญี่ชุ่ในฐานะ 
อิงค์กรว่ิชุาชุ่พบีัญี่ชุ่ ที่่ �ร ับีผิิด้ชุอิบี 
เก ่ �ยว่ก ับีมาตรฐานการบีัญี่ชุ ่ข้อิง 
ประเที่ศไที่ยและเป็นหน่�งในสมาชุิก 
ข้อิง AOSSG ได้ ้มอิบีหมายให ้ 
นางสาววันดีี ลีีวรวัฒน์ ประธานคณะ 
อิน ุกรรมการศ ่กษาและต ิด้ตาม 
มาตรฐานการรายงานที่างการเงิน 
ระหว่่างประเที่ศ และ ดีร.พิิมลีวรรณ 
ชยพิรกุ ุลี  อิน ุกรรมการในคณะ 
อิน ุกรรมการศ ่กษาและต ิด้ตาม 
มาตรฐานการรายงานที่างการเงิน 
ระหว่่างประเที่ศ เป็นผิู้แที่นเข้้าร่ว่ม 
การประชุุมในคร ั �งน ่ �  ซ ่ � งร ูปแบีบี 
การประชุุมเป็นการอิภิปรายและ 
แลกเปล่�ยนคว่ามคิด้เห็นระหว่่างผู้ิแที่น 
ห น ่ ว่ ย ง า น ก ำ า ห น ด้ ม า ต ร ฐ า น 
การบัีญี่ชุ่จัากประเที่ศต่าง ๆ  ในภูมิภาค 
เอิเชุ ่ย-โอิเชุ ่ยเน ่ย โด้ยม ่ เน ้ �อิหา 
ท่ี่�น่าสนใจั ดั้งน่�

 IASB Update

 ตั ัวแทนจากุคณะกุรรมกุารมาตัรฐานกุารบััญชี 
ระหว่างประเทศ น ำาเสนอเกุ ี �ยวกุ ับัแผนงาน Agenda 
Consultation ปี 2020 รวมถึึงประเด็ีนทางบััญชีที�ทาง IASB 
อย่่ระหว่างกุารปรับัปรุงข้้อกุำาหนดี ดัีงนี�



 2020 Agenda Consultation

      โครงกุารหลัีกุที�อย่่ระหว่างกุารดีำาเนินงาน 
คือ กุารปรับัปรุงรายงานทางกุารเงินเพิื �อ 
ทำาให้กุารสื�อสารข้้อม่ลีรายงานทางกุารเงินไปยัง 
ผ้่ใช้ดีีขึ้�น ได้ีแกุ่

  Primary Financial Statements  
  ที่างคณะกรรมการนำาเสนอิประเด็้นหลัก  
  3 ประเด็้น ค้อิ (1) การนำาเสนอิรายการ  
  Subtotals สำาหรับีรายงานที่างการเงิน 
  ที่ ่ � เก ่ �ยว่ข้ ้อิงก ับีผิลการด้ ำาเน ินงาน  
  เ พ ้ � อิ เ พ ิ � ม ค ว่ า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 
  เปร่ยบีเที่่ยบีข้้อิมูลผิลการด้ำาเนินงาน  
  เชุ่น การเปร่ยบีเท่ี่ยบีกำาไรระหว่่างกิจัการ  
  (2) การเปิด้เผิยข้้อิมูล Non-GAAP  
  Measures ท่ี่�ม่ประโยชุน์ต่อิการตัด้สินใจั  
  เพ้ �อิเพิ �มคว่ามโปร่งใสข้อิงรายงาน 
  ที่างการเงิน โด้ยที่าง IASB นำาเสนอิ 

  การเปิด้เผิยข้้อิมูลเก่�ยว่กับี Management  
  Performance Measures (MPMs) และ  
  (3) การนำาเสนอิข้้อิกำาหนด้เก่ �ยว่กับี 
  การจัำาแนกรายการ เพ้�อิให้สอิด้คล้อิงกับี 
  คว่ามต้อิงการใชุ้ข้้อิมูลข้อิงผู้ิใชุ้งบีการเงิน 
  ให้มากข่้�น

  Disclosure Initiative ที่าง IASB  
  ได้้ปรับีปรุงข้้อิกำาหนด้ต่าง ๆ เพ้ �อิ 
  ให ้ ข้ ้ อิม ู ล ในหมาย เหต ุ ประกอิบี 
  งบีการเงินม่ประโยชุน์ต่อิผู้ิใชุ้งบีการเงิน 
  ให้มากข้่�น โด้ยได้้แก้ไข้คำานิยามข้อิง  
  Materiality ใน IAS 1 และ IAS 8  
  และเพิ�มข้้อิกำาหนด้ใน IAS 7 เก่�ยว่กับี 
  การเปิด้เผิยข้้อิมูลการเปล่�ยนแปลงข้อิง 
  หน่�สินที่่�เก่�ยว่ข้้อิงกับีกิจักรรมจััด้หาเงิน  
  ส ำาหร ับีโครงการที่่ �อิย ู ่ระหว่่างการ 

  ด้ำาเนินการ ได้้แก่ Targeted Standards- 
  Level Review of Disclosures และ  
  Accounting Policies Disclosures

  Management Commentary ที่าง  
  IASB นำาเสนอิการจััด้ที่ำารายงานโด้ย 
  ผิู้บีริหารเพ้�อิอิธิบีายข้้อิมูลในงบีการเงิน  
  รว่มที่ั�งให้ข้้อิมูลเชุิงคุณภาพเก่ �ยว่กับี 
  กิจัการเพิ�มเติมจัากงบีการเงิน เพ้�อิให ้
  ผู้ิใชุ้งบีการเงินได้้รับีที่ราบีข้้อิมูลเก่�ยว่กับี 
  กิจัการเพิ�มข่้�น 

  Taxonomy ที่าง IASB อิยู ่ระหว่่าง 
  การพัฒนา IFRS Taxonomy เพ้�อิให้ 
  การจััด้ที่ำางบีการเง ินสอิด้คล้อิงกับี 
  ข้้อิกำาหนด้ข้อิง IFRS และเพ้ �อิเพิ �ม 
  คว่ามสะด้ว่กให้ที่ั�งผิู ้จััด้ที่ำางบีการเงิน 
  และผู้ิใชุ้งบีการเงินในรูปแบีบี Electronic 

 ประเด็นทางบัญชี

  F inanc ia l  Inst ruments with  
  Characteristics of Equity (FICE) 
  จัากการประชุุมในเด้้อินกันยายน 2562 
  ที่างคณะกรรมการ IASB พิจัารณาให้ม่ 
  แผินปรับีปรุง IAS 32 โด้ยเพิ�มคำาอิธิบีาย 
  ให้ชุัด้เจันเก่ �ยว่กับีรายการเคร้ �อิงม้อิ 
  ที่างการเงินที่่�ซับีซ้อิน เชุ่น เคร้�อิงม้อิ 
  ที่างการเง ินที่ ่ � เป ็นตราสารทีุ่นข้อิง 
  กิจัการผู้ิอิอิก 
  Goodwill and Impairment ที่าง IASB  
  อิยู่ระหว่่างการปรับีปรุงข้้อิกำาหนด้เก่�ยว่ 
  กับีการบีัญี่ชุ่สำาหรับีค่าคว่ามนิยมและ 
  การที่ด้สอิบีการด้้อิยค่า โด้ยปรับีปรุง 

  การเปิด้เผิยข้้อิมูลเก่�ยว่กับี Subsequent  
  Performance และนำาเสนอิแนว่ที่างการ 
  ที่ด้สอิบีการด้้อิยค่าที่่�ง่ายข้่�น รว่มที่ั�งให ้
  ข้้อิกำาหนด้เก่�ยว่กับีการระบีุสินที่รัพย ์
  ไม่ม่ตัว่ตน ซ่ �งไม่คว่รนำามารว่มเป็น 
  ส่ว่นหน่�งข้อิงค่าคว่ามนิยม
  Business Combinations Under  
  Common Control เน้�อิงจัากใน IFRS  
  ข้าด้ข้ ้อิก ำาหนด้เก ่ �ยว่ก ับีการบี ัญี่ชุ  ่
  สำาหรับีการรว่มธุรกิจัภายใต้การคว่บีคุม 
  เด่้ยว่กัน ที่ำาให้ม่ปัญี่หาในเร้�อิงคว่ามเข้้าใจั 
  ได้้และการเปร่ยบีเท่ี่ยบีกันได้้ข้อิงข้้อิมูล  
  ที่าง IASB อิย ู ่ ระหว่ ่างการจั ัด้ที่ ำา 

  Discussion Paper ซ่�งคาด้ว่่าจัะอิอิก 
  ในชุ่ว่งคร่ �งปีแรกข้อิงปี 2563 โด้ย 
  คณะกรรมการม่แนว่ที่างเบ้ี�อิงต้นท่ี่�จัะใชุ้ 
  ว่ิธ่ Current Value Approach และ  
  Predecessor Approach ทัี่�งน่� อิยู่ระหว่่าง 
  การพิจัารณาการเปิด้เผิยข้้อิม ูลใน 
  หมายเหตุประกอิบีงบีการเงิน 
  I FRS17  T ime l ine  ที่าง  I ASB  
  ได้้ให้การสนับีสนุนโครงการ IFRS 17 และ 
  ม่แผินที่่�จัะอิอิก Final Amendments  
  ในชุ่ว่งกลางปี 2563



 Technical Sessions

 ตััวแทนกุลุ่ีมคณะทำางานในแต่ัลีะหัวข้้อ ได้ีนำาเสนอแลีะอภิิปรายแลีกุเปลีี�ยนความคิดีเห็นในที�ประชุม โดียมีประเด็ีนหลัีกุ สรุปได้ีดัีงนี�
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Technical Sessions 
ตัวแทนกลุ่มคณะทำงานในแต่ละหัวข้อ ได้นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม โดยมี
ประเด็นหลัก สรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อ ผู้นำเสนอ สรุป 

Perspectives from AOSSG 
Insurance Working Group 
on ED ‘The Amendments 
to IFRS 17’ 

South Korea ทาง  South Korea นำเสนอความเห ็นจาก  Working Group 
(Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, 
Korea, Singapore, Sri Lanka, Syria) เ ก ี ่ ย ว ก ั บ  Proposed 
Amendment ขอ ง  IASB สำหร ั บ  IFRS 17 ซ ึ ่ ง โ ดยร วมทาง
คณะทำงานแต่ละประเทศเห็นด้วยกับประเด็นต่าง ๆ ที่ IASB เสนอ
ใน Proposed Amendment 

Preliminary comments on 
the potential PIR of IFRS 
10, 11 and 12 

Japan ทาง  Japan นำเสนอความเห ็นจาก  Working Group สำหรับ  
Post-implementation Review (PIR) ขอ ง  IFRS 10, 11, 12 
ตามท ี ่ ทาง  Board Meeting ของ  IASB ม ีความ เห ็นให ้ เ ริ่ ม
กระบวนการ PIR สำหรับมาตรฐานเหล่าน้ี โดยรวมทางคณะทำงาน
เห็นว่าข้อกำหนดตาม IFRS 10, 11, 12 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่อยากให้มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับคำ
นิยามและหลักการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาอำนาจควบคุม  
โดยอยากให้เน้น substance over form 

IFRS 17 implementation 
steps and the progress of 
the project of Meritz 
insurance 

South Korea ท า ง  South Korea น ำ เ ส นอ  Implementation steps ข อ ง  
Meritz insurance สำหรับการใช้ IFRS 17 รวมถึงความท้าทาย
และปัญหาที่พบ 

Update on HK’s initiative 
to improve financial 
reporting 

Hong Kong ทาง Hong Kong นำเสนอ framework ที่จะปรับปรุงคุณภาพของ
ผู้ประเมินที่ทำ business valuation รวมทั้งอธิบายถึงบทบาทของ 
International Valuation Standards Committee (IVSC) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบเก ี ่ ยวก ับว ิ ช าช ีพผ ู ้ ประเมิน  
โดยรับผิดชอบในการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานสำหรับการ
ประเมินมูลค่า 

Survey on IFRS 16: Initial 
Implementation Issues 

India ทาง India นำเสนอผลของ  survey เกี่ ยวก ับการใช ้  IFRS 16  
รวมถึงประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ โดยมีประเทศ
ที ่ร ่วมตอบ survey คือ อินเดีย เกาหลี ศร ีล ังกา ไทย ฮ่องกง 
มาเลเซีย ซึ ่งปัญหาหลักในทางปฏิบัติที ่พบในแต่ละประเทศ คือ  
การระบุสัญญาเช่า การกำหนดระยะเวลาสัญญาเช่า และการ
กำหนดอัตราคิดลด 

 

หัวข้อ ผู้นำาเสนอ สรุป
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หัวข้อ ผู้นำเสนอ สรุป 

Primary Financial 
Statements 

South Korea ทาง South Korea นำเสนอประเด ็นเก ี ่ ยวก ับคำน ิยามของ 
Operating Profit ตาม IASB ซ ึ ่ ง เป ็นในม ุมมองของ residual 
approach ในขณะท ี ่ทางคณะทำงานเห ็นว ่าการพ ิจ ารณา 
Operating Profit ในแนวคิดแบบ residual approach ไม่ได้เพ่ิม
ความมีประโยชน์ของข้อมูล ซึ่งตาม K-IFRS กำหนดคำนิยามของ 
Operating Profit คือ เป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจหลักของ
กิจการ  
นอกจากนี้ คณะทำงานยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่ IASB มีแผน
จะยกเลิกทางเลือกในการจัดประเภทเงินปันผลรับในงบกระแสเงิน
สด จากเดิมที่สามารถจัดประเภทเป็นได้ทั้งกิจกรรมดำเนินงานและ
กิจกรรมลงทุน เป็นให้จ ัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุนเท่าน้ัน  
โดยคณะทำงานเห็นว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดใน IAS 7 ย่อหน้า 
6 อย ่าง เช ่นก ิจการท ี ่ เป ็น holding company อาจเป ็นการ 
ไม่เหมาะสมที่จะจัดประเภทเงินปันผลรับเป็นกิจกรรมลงทุน 

Post implementation 
issues arising from IFRS 9 

Sri Lanka ทาง Sri Lanka นำเสนอประเด ็นป ัญหาจากการใช ้  IFRS 9  
โดยประเด ็นหล ักค ือ Credit Risk Assessment และ Related 
Party Loan 

Status of adopting IFRS in 
Bangladesh 

Bangladesh ทาง Bangladesh บรรยายถึงความคืบหน้าในการกำหนดมาตรฐาน
บัญชีในประเทศ เพื่อให้เทียบเท่า IFRS ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทส่วน
ใหญ่ได ้ใช ้ full IFRS แล ้ว และบางส่วนเป ็น partly IFRS and 
partly Local laws  

IFRS 15 Application 
findings 

Hong Kong ทาง Hong Kong และ Sri Lanka ได้ร่วมกันศึกษาการใช้ IFRS 15 
ของกิจการที่อยู่ในธุรกิจ real estate พบว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องเกี ่ยวกับการพิจารณาช่วงเวลาในการรับรู ้รายได้แบบ  
one time และ overtime ตาม IFRS 15 ย่อหน้า 35 

Policy Choices in IFRS 
Standards 

Malaysia ทาง Malaysia นำเสนอประเด็นเกี ่ยวกับ policy choices ซึ่งใน
ป ัจจ ุบ ันม ีท ั ้ ง transaction-by-transaction basis เช ่น Equity 
instruments at FVOCI ตาม  IFRS 9 หร ื อ  Low-value leases 
ตาม IFRS 16 และ class basis เช่น การวัดมูลค่า PPE ตาม IAS 
16 หรือ Short-term leases ตาม IFRS 16 ซึ ่งทางคณะทำงาน
นำเสนอประเด็นในที่ประชุมว่าควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับ 
policy choices หรือไม่ เช่น ควรทำตามข้อกำหนดตาม IAS 8 
หรือควรกำหนดให้ policy choice ต้องใช้ก ับทุกรายการแบบ 
class basis เพ่ือหลีกเลี่ยง cherry picking 

หัวข้อ ผู้นำาเสนอ สรุป



 ในชุ่ว่งท้ี่าย เจ้ัาภาพในการจััด้การประชุุมกล่าว่ข้อิบีคุณ 
ประเที่ศสมาชุ ิกที่ ่ � ได้ ้ส ่งต ัว่แที่นเข้ ้าร ่ว่มการประชุ ุมและ 
กล่าว่ปิด้การประชุุม ทัี่�งน่� การประชุุมครั�งท่ี่� 12 ประจัำาปี 2563 
จัะจััด้ข่้�นท่ี่�ประเที่ศเนปาล
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