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	 หนึง่ปีผ่านไปไวเหมอืนโกหก	แต่ทีผ่่านไปเร็วยิง่กว่าวนัเวลา	คอื	การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิไม่ว่าจะเป็นฉบบัใหญ่หรือเลก็	ซ่ึงในปี	2559	สภาวชิาชพีบญัช	ีโดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัช	ี(“คณะกรรมการ”)	ได้ท�าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2559	

ซ่ึงแปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี	 2016	 (IFRS	

blue	book	bound	volume	2016)	ใกล้เสร็จลุล่วงแล้ว	โดยมาตรฐานการบัญชี	(TAS)	และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 (TFRS)	 ที่ปรับปรุงชุดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 เป็นต้นไป 

เพื่อรองรับความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงิน	และโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

ส�ำหรับปี 2559 นี้ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุในสำระส�ำคญัม ี16 ฉบับ ซึง่ไฮไลท์ส�ำคญั
คงหนีไม่พ้นกำรกลับมำอีกครั้งของกำรรับรู้เงินลงทุน (ในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรด้วยวิธ ี
ส่วนได้เสยี (Equity method) ตำมทีก่ล่ำวใน TAS 27 เรือ่ง งบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร หลังจำกที่มีเสียงเรียกร้องเข้ำไปยังคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบญัชรีะหว่ำงประเทศอย่ำงล้นหลำมว่ำให้น�ำกลบัมำใช้
อีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีระหว่ำง
ประเทศจึงได้ก�ำหนดให้วิธีส่วนได้เสียเป็นทำงเลือก ซึ่งหำกกิจกำร
ต้องกำรใช้ทำงเลือกนี้ กิจกำรจะต้องปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือน
หนึ่งว่ำได้ใช้วิธีนี้มำโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมกำรก็ได้แต่หวังว่ำเรื่องนี้
จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรอกีแล้วหลงัจำกเปลีย่นไปมำเกนิกว่ำ 
18 ตลบแล้ว

ส�ำหรับกำรปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
กิจกำรที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน (Investment entities : IE1 ) 
เช่น 

TFRS	10	เรื่อง	งบการเงินรวม	

ก�ำหนดเพิ่มเติมว่ำในกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ที่เป็น IE 
เป็นบริษัทที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน และเป็น IE เช่นเดียวกับ
บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ต้องรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงเป็น IE 
เหล่ำนัน้ด้วยวธิมีลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก�ำไรหรอืขำดทนุ โดยไม่ต้องจดัท�ำ 
งบกำรเงินรวม

รู้ก่อน พร้อมก่อน! 
มาตรฐาน ฯ ปรับปรุงใหม่ 2559

TAS	28	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า 

ระบุ ให ้ชัดเจนย่ิงขึ้นว ่ำในกรณีที่ กิจกำรที่มิ ใช ่  IE แต ่ม ี
เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำที่เป็น IE และบริษัทร่วมหรือ
กำรร่วมค้ำเหล่ำนั้นรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยของตนด้วยวิธีมูลค่ำ
ยุติธรรม (Fair value) ในกรณีนี้ กิจกำรที่มิใช่ IE ดังกล่ำวสำมำรถรับ
รูเ้งนิลงทนุในบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วม หรอืกำรร่วมค้ำทีเ่ป็น IE เหล่ำนัน้ 
โดยใช้มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวมำรับรู้ตำมวิธีส่วนได้เสียได้ทันที

TFRS	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกิจการอื่น

ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ IE  
เช่น ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เป็น IE กำรกลำยมำเป็น
หรือกำรส้ินสุดควำมเป็น IE และกำรเปิดเผยเก่ียวกับบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือกำรร่วมกำรงำนของบริษัทที่เป็น IE เป็นต้น

TFRS	11	เรื่อง	การร่วมการงาน

ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อส่วนได้เสียในกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกัน (Joint operation) ที่เข้ำนิยำมธุรกิจ ว่ำจะต้องรับรู้รำยกำร
ตำมข้อก�ำหนดส่วนใหญ่ใน TFRS 3 เรือ่ง กำรรวมธรุกจิ เว้นเสียแต่ว่ำ
จะเป็นกำรซือ้กำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกัน (ฉบบั
นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ IE)

1กิจการที่ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน คือ กิจการซึ่งได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีการบริการด้านการ
บริหารเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน  โดยวัตถุประสงค์หลักคือการน�าเงินทุนไปลงทุนเพื่อให้ได้มาเพียงเฉพาะผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน รายได้
จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และประเมินผลการด�าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม (ภาคผนวก ก : TFRS10)
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อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ส�ำคัญของกำรปรับปรุงในฉบับปี 2559 คงจะหนี
ไม่พ้นกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดของกำรเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

TAS 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 
โดยเฉพำะในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่ง TAS 1 ฉบับใหม่ 

ต้องกำรให้ผู้จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นนักออกแบบงบกำรเงิน 
อย่ำงมีสไตล์ โดยจะต้องเรียงล�ำดับเรื่องรำวในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดกลุ่มอย่ำงเหมำะสม โดยต้อง
พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนว่ำเม่ือใดควรรวมรำยกำรท่ีน�ำเสนอเข้ำด้วยกัน 
หรอืเมือ่ใดควรแยกรำยกำรทีน่�ำเสนอออกจำกกนั เช่น กำรจัดกลุ่มกำร
เปิดเผยเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมไว้ด้วยกัน 
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ใช้งบกำรเงินไม่น�ำข้อมูลท่ีน�ำเสนอไปใช้โดย 
เข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญ 
 
TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ยงัได้เพ่ิมเตมิข้อก�ำหนดในกำรน�ำเสนอข้อมลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
เช่น กำรวิเครำะห์ของผู ้บริหำร หรือรำยงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 
โดยกิจกำรสำมำรถน�ำเสนอหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวที่งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเอง หรือเปิดเผยที่รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอื่น ๆ 
ซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งบกำรเงินพร้อมกับงบกำรเงินระหว่ำงกำลก็ได้ 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถรับรู้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ได้จำกหลำกหลำยช่องทำงยิ่งขึ้น

ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่น ่ำสนใจ เช ่น TAS 38  
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ไม่อนุญำตให้ค�ำนวณค่ำตัดจ�ำหน่ำยหรือค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธี
องิจำกรำยได้แล้ว (ยกเว้นในกรณขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนบำงประเภท
ที่อำจมีปัจจัยอย่ำงอ่ืนมำเกี่ยวข้อง และอำจท�ำให้กำรตัดจ�ำหน่ำยมี
ควำมเกี่ยวพันกับรำยได้เป็นอย่ำงมำก) นอกจำกน้ี TAS 16 ยังได้ไป
รวบสินทรัพย์ชีวภำพประเภทพืชที่ให้ผลิตผล (Bearer plant) เข้ำมำ
ไว้ใน TAS 16 แทนที่จะไปรวมไว้ใน TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม เช่น
ที่เคยเป็นมำ เนื่องจำกพืชที่ให้ผลิตผลเหล่ำนี้มีลักษณะของกำรให้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีค่่อนข้ำงยำวนำนกว่ำสนิทรพัย์ชวีภำพประเภท
อื่น ๆ ท�ำให้เรำสำมำรถใช้วิธีรำคำที่ตีใหม่ (Revaluation method) 
กับสนิทรัพย์ชวีภำพประเภทพชืทีใ่ห้ผลติผลนีไ้ด้ด้วย และผลจำกกำรที่  
Bearer plant ถูกย้ำยมำที่ TAS 16 ท�ำให้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
ที่เกี่ยวข้องกับ Bearer plant จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดใน TAS 20 
เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล ด้วยเช่นกัน (คิดแล้วก็น่ำน้อยใจ
แทน TAS 41 จริง ๆ ...แต่ช้ำแต่...) กำรบัญชีส�ำหรับผลิตผลที่เติบโตมำ
บนพืชที่ให้ผลิตผล (Bearer plant) ดังกล่ำวจะยังคงอยู่ภำยใต้ TAS 
41 เช่นเคย เรียกว่ำไม่ได้แม่ ก็ขอเอำลูกไว้ก่อนละงำนนี้2

กำรเปลี่ยนแปลงที่เหลือเป็นเพียงกำรเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียด
ปลีกย่อย เช่น TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ก�ำหนด
ว่ำกำรใช้อัตรำคิดลดส�ำหรับกำรประมำณผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนจำกเดิมที่เคยก�ำหนดให้พิจำรณำในระดับประเทศ ให้เปลี่ยนเป็น
พิจำรณำในระดับสกุลเงินแทน 

ส่วน TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ
การด�าเนินงานที่ยกเลิก ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีที่
สินทรัพย์ที่เลิกใช้นั้นเปลี่ยนวัตถุประสงค์จำกกลุ่มที่ถือไว้เพื่อขำย เป็น 
กลุ่มที่ถือไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของ หรือเกิดขึ้นในทำงตรงกันข้ำม 
ก็ให้ถือว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมิได้ท�ำให้แผนกำรเริ่มแรกของกำร
จ�ำหน่ำยหรอืกำรยกเลิกกำรด�ำเนินงำนหมดไป จงึยงัคงต้องจดัประเภท
รำยกำรและรับรู้รำยกำรตำมเดิม

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับเก่ำที่ไม่ได้แปลมำจำก IFRS ได้แก่ TAS 104 เรือ่ง การบญัชี
ส�าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีทีมี่ปัญหา TAS 105 เรื่อง การบัญชี
ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน TAS 106 เรื่อง 
การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 
TAS 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเนื้อหำส่วนใหญ่ของกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ทัง้สีฉ่บบันีค้อืกำรปรบัปรุงค�ำนยิำมของมลูค่ำยติุธรรมให้ตรงกับ TFRS 
13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำรปรับปรุง
มำตรฐำนทัง้สีฉ่บบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 
เช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนฉบบัอืน่ ๆ และมีข้อก�ำหนดเพิม่เตมิให้ด้วยว่ำ
หำกในอดตีกจิกำรมกีำรลดส่วนได้เสยีจนท�ำให้สญูเสยีกำรควบคมุหรอื
อิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญในเงินลงทุนน้ัน กิจกำรสำมำรถใช้มูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดปี 2560 เป็นรำคำที่ใช้แทน 
รำคำทนุ (Deemed cost) ของเงนิลงทนุนัน้ได้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ที่ลืมไม่ได้ คือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำร
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (TFRS for SMEs) จะเริ่มใช้ในปีหน้ำแล้ว
นะครบั (ปี 2560) ท่ำนใดยงัไม่ทรำบต้องรบีหำข้อมลูด่วนที ่www.fap.
or.th/TFRS-for-SMEs.html เลยนะครับ

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิในปีหน้ำ สมกบัทีต่ัง้ตำรอคอยไหมครบั หวงัว่ำท่ำนสมำชกิ
จะได้รบัทรำบ เตรยีมตวัและเตรยีมใจกบักำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
และถ้ำใครทรำบแล้วอย่ำลืมส่งต่อให้เพื่อน ๆ ในวงกำรวิชำชีพบัญชี
ของเรำทรำบโดยพลัน และใครมข้ีอสงสัยหรอืข้อไม่สบำยใจ ขอได้โปรด
แจ้งมำยังคณะกรรมกำรเพื่อน�ำไปปรับเน้ือหำให้เหมำะสมกับบริบท
และกำรบัญชีของประเทศไทยต่อไป...

พบกันใหม่โอกาสหน้ากับทีมวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี3 
...สวัสดีครับ

2การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั TAS 41 และ TAS 16 ข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี�าหรบัการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการของพชืเพือ่การให้ผลิตผล
ที่มีผลบังคับใช้ล่วงหน้าในประเทศไทยในปี 2559 อยู่แล้ว ดังนั้นในปี 2560 จึงมิได้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในมาตรฐานเหล่านี้ เพียงแต่จะ
ท�าให้แนวปฏิบัติฯ ฉบับดังกล่าวหมดความส�าคัญและจะถูกยกเลิกไปตามล�าดับ

 3จัดท�าโดย นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ และนายธนาดล รักษาพล

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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