
อนาคตของ
มาตรฐาน

การรายงาน
ทางการเงิน
ของประเทศไทย

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การบัญชี ขอฝากใหท้กุท่านเตรยีม
พร้อมรบัมอืกับการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  และขอให้คิดว่า
สิ่งเหลา่นีค้อืโอกาสที่จะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขันในระดบั
สากล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายหลงั
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) ในปลายปี 2558

โดย.. คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

กราบสวัสดีท่านผู้อ่านที่ น่ารักทุกท่าน วันนี้ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

(คณะกรรมการก�าหนดฯ) มีข่าวด่วนท่ีต้องการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเพื่ อเตรียมพร้อม 

ส�าหรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินของประเทศไทยในอนาคต

อันใกล้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

ก�าหนดฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนงาน (Roadmap) 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทยในช่วง 3 ปีข้างหน้าคือ ปี พ.ศ. 2558 

ถึง ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

ในปัจจบุนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยแบง่เป็น 2 ชดุ 

คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีมีสว่นได้ 

เสียสาธารณะ (TFRSs for PAEs) ท่ีใช้ส�าหรับกิจการท่ีมีส่วน

ได้เสียต่อสาธารณชน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

ท่ีใช้ส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียตอ่สาธารณชน โดย TFRSs 

for PAEs ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2557 เป็นฉบบัท่ีจัดท�าขึน้โดย 

ปรับปรุงมาจาก International Financial Reporting Standards 

ฉบบัรวมเลม่ปี 2012 (IFRS Bluebook Bounded Volume 

2012 (BV 2012)) ทกุฉบบั โดยจะมีการใสว่งเลบ็ตอ่ท้ายวา่ 

“(ปรับปรุง 2555)” ยกเว้นบางฉบบัท่ีไมมี่การเปลี่ยนแปลงก็ยงั 

คงใช้ฉบบัปรับปรุง 2552 ซึ่งวงเล็บปีท่ีปรับปรุงมิได้หมายถึง 

ปีท่ีมาตรฐานฯมีผลบงัคบัใช้ แตเ่ป็นการบง่บอกวา่คณะกรรมการฯ 

ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานฯฉบบันัน้ๆในปีใด อย่างไรก็ตาม 

กลุม่มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และเกษตรกรรม 

ยังมิได้ประกาศใช้แต่อย่างใด ส่วน TFRS for NPAEs 

เป็นมาตรฐานท่ีจัดท�าขึน้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯโดยได้มีการ

ประกาศใช้ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้งบการเงินของกิจการในประเทศไทย 

จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากล และสามารถเปรียบเทียบได้กบังบการเงินของ

นานาประเทศ คณะกรรมการก�าหนดฯจงึเหน็พ้องต้องกนัให้เร่ง

พฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินทัง้ 2 ชดุ โดยในสว่น

ของมาตรฐาน TFRSs for PAEs คณะกรรมการก�าหนดฯจะ

ปรับปรุงให้มีความทดัเทียมกบั IFRS มากย่ิงขึน้ โดยในปี 2558  

คณะกรรมการก�าหนดฯจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีปรับปรุงจากปี 2557 และมาตรฐานท่ีออกใหม ่
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ซึ่งปรับปรุงมาจาก IFRS Blue Book BV2013 (ยกเว้นกลุ่ม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีปรับปรุงจาก IFRS BV2009 และคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 

2558 ในลกัษณะเป็นทางเลือกในการปฏิบตั ิ และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเก่ียวกบัเกษตรกรรมท่ีคาดวา่จะประกาศใช้ใน

ปี 2559) โดยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงและ

ออกใหมด่งักลา่ว ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 

เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส�าคญัของมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกบัค�านิยามของการควบคมุกลุม่กิจการท่ีมีความชดัเจน

เพ่ิมขึน้ งบการเงินรวม การร่วมการงาน (กลุม่ PACK 5 ซึง่ได้แก่ 

TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TAS 27 และ TAS 28) และการวดั

มลูคา่ยตุธิรรม (TFRS 13) 

ในอนาคตอันใกล้เรามีเป้าหมายการใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินซึง่ช้ากวา่ IFRS เพียงหนึง่ปี คือในปี 2559 คณะ

กรรมการก�าหนดฯจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัปรับปรุง 2558 ซึง่ปรับปรุงมาจาก IFRS Blue Book BV2015 

เเละในปี 2560 คาดวา่จะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบบัปรับปรุง 2559 ซึง่ปรับปรุงมาจาก IFRS BV2016 ซึง่

จะเห็นได้วา่การปรับปรุงและประกาศใช้มาตรฐานในประเทศไทย

เร่ิมเข้าใกล้ IFRS (ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่

เคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 ภายหลงั 

IFRS มีผลบงัคบัใช้แล้ว 1 ปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนงานของ IASB วา่

จะมีการปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวเพ่ิมเติมหรือไม่) ในส่วนของ

กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ (NPAEs) นัน้ เป็นท่ีทราบกนั 

ดีวา่ TFRS for NPAEs ฉบบัปัจจบุนั เป็นฉบบัท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ

พัฒนาขึน้เอง โดยได้รวมหลักการของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยของปี 2550 IFRS BV2005/2006 และ IFRS 

for SMEs BV2009 (International Financial Reporting Standard 

for Small and Medium-Sized Entities) คณะกรรมการก�าหนดฯ

จึงมีแผนว่าจะน�า IFRS for SMEs มาถือปฏิบตัิเป็นมาตรฐาน

ส�าหรับ NPAEs โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งเนือ้หา

จะปรับปรุงมาจาก IFRS for SMEs BV2013  ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนา

ให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยมีความ

เป็นสากลทัง้ระดบั PAEs และ NPAEs อีกทัง้จะท�าให้งบการเงิน

ของกิจการในประเทศไทยสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงิน

สากลไมว่า่จะเป็นกิจการขนาดใดและจะมีสว่นได้เสยีตอ่สาธารณะ 

หรือไม่

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก IFRS for SMEs ยงัมีหลายบท หลาย

หวัข้อ ท่ีอาจสร้างภาระต้นทนุในการจดัท�างบการเงินให้กบักิจการ 

โดยไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ท่ีผู้ ใช้งบการเงินได้รับ เช่น การบญัชี

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred tax) การจดัท�างบการเงินรวม 

(Consolidated financial statement) เคร่ืองมือทางการเงิน  

(Financial instruments) เเละการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (Disclosure of related party transaction) 

เป็นต้น คณะกรรมการก�าหนดฯอยูร่ะหวา่งพิจารณาถงึข้อยกเว้น

บางบทส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยอาจก�าหนด

ข้อยกเว้นในบางเร่ือง ให้กบักิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมี

ผู้ใช้งบการเงินอยูใ่นวงจ�ากดั โดยขณะนี ้ คณะกรรมการก�าหนดฯ

อยูใ่นระหวา่งศกึษาผลกระทบของการน�า IFRS for SMEs มาใช้

และพิจารณาถงึข้อยกเว้นในบางบทส�าหรับ NPAEs บางประเภท 

รวมถึงหลักเกณฑ์ในการจ�าแนกกิจการท่ีไม่ มีส่วนได้ เสีย

สาธารณะ ซึ่งจะได้รับข้อยกเว้นบางบทออกจากกิจการท่ีไม่มี 

สว่นได้เสียสาธารณะ ซึง่ต้องปฏิบตัติาม IFRS for SMEs ทัง้ฉบบั 

ซึง่หากได้ผลสรุปประการใดจะรีบน�ามาแจ้งให้ทราบแนน่อน

สุดท้ายนีข้อฝากให้

ทกุท่านเตรียมพร้อม

ส�าหรับการเปลี่ยน 

แปลงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ท่ีก� าลังจะ เ กิดขึ น้ 

โดย IASB เองได้เร่ิม

มีการออกมาตรฐาน

การรายงานทางการ

เงินฉบบัใหมเ่พ่ิมเตมิเพ่ือให้สอดคล้องกบัการท�าธรุกรรมและธรุกิจ 

ในปัจจบุนัท่ีซบัซ้อนมากขึน้ เชน่ IFRS 9 Financial Instruments 

ซึง่มีผลบงัคบัใช้ในตา่งประเทศในปี 2561 IFRS 14 Regulatory 

Deferral Accounts ซึง่มีผลบงัคบัใช้ในต่างประเทศในปี 2559 

และ IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers ซึง่มี

ผลบงัคบัใช้ในตา่งประเทศในปี 2560 ซึง่คณะกรรมการก�าหนดฯ 

ได้เร่ิมศกึษาผลกระทบจากการน�า IFRS ฉบบัใหมด่งักลา่วมาถือ

ปฏิบัติ หากมีความคืบหน้าประการใดจะน�ามาแจ้งให้ทราบ 

อย่างไรก็ตาม ขอให้คิดว่าสิ่งเหล่านีคื้อโอกาสท่ีจะช่วยเพ่ิมความ

สามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภายหลงั

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 

ย่ิงรายงานทางการเงินของกิจการมีความน่าเช่ือถือมากขึน้เทา่ใด 

ความน่าเช่ือถือของกิจการในสายตาของบคุคลภายนอกก็จะมาก

ขึน้เทา่นัน้ ดงันัน้ อยา่ลืมตดิตามเร่ืองราวดีๆ ความคืบหน้าพร้อม

สาระนา่รู้ของ TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs (ฉบบั

ปรับปรุงจาก IFRS for SMEs) อยา่งใกล้ชิดและเตรียมตวัให้พร้อม

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกนัเลยนะครับ สวสัดีครับ..
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