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ที่มา: IFRS 14: Regulatory Deferral Accounts (Bound volume 2019)

• รายงานทางการเงินส าหรับยอดคงเหลือของรายการรอตัดบัญชีที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าที่ราคาหรือ
อัตราซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านราคา 

• อนุญาตกิจการซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตข้างต้น บันทึกรายการส าหรับยอดคงเหลือ
ของรายการรอตัดบัญชีที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลในงบการเงินต่อไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าเมื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

DRAFT

TFRS 14 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563 

สรุปสาระส าคัญ:



ภาคผนวก ก ความหมาย

งบการเงินที่จัดท าขึ้น
ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเป็น
ครั้งแรก (First IFRS 
financial statements)

งบการเงินประจ าปีที่กิจการได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยมีคาอธิบายอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

กิจกรรมที่ถูกก ากับดูแล
ด้านราคา (Rate-
regulated activities) 

กิจกรรมของกิจการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านราคา 
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TFRS 14 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ค านิยาม



ภาคผนวก ก ความหมาย

การก ากับดูแลด้านราคา 
(Rate regulation)

โครงสร้างส าหรับการก าหนดราคาที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า
ส าหรับค่าสินค้าหรือบริการ และโครงสร้างดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลและ/หรือการอนุมัติโดยผู้ก ากับดูแลด้านราคา

ผู้ก ากับดูแลด้านราคา (Rate 
regulator)

กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิที่ได้รับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติหรือกฎ
ข้อบังคับเพื่อก าหนดราคาหรือช่วงของราคาที่ใช้กับกิจการ ผู้ก ากับ
ดูแลด้านราคาอาจเป็นบุคคลที่สามหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ
กิจการ รวมถึงคณะกรรมการก ากับดูแลของกิจการ หากกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวถูกแต่งตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือกฎข้อบังคับให้ก าหนด
ราคาเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อให้กิจการมีฐานะการเงินมั่นคง
เพียงพอ 
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ค านิยาม(ต่อ)



ภาคผนวก ก ความหมาย

ยอดคงเหลือของรายการที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลรอตัด
บัญชี (Regulatory deferral 
account balance) 

ยอดคงเหลือของบัญชีค่าใช้จ่าย (หรือรายได)้ ที่ไม่สามารถรับรู้เป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
แต่เข้าเงื่อนไขการรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชี เนื่องจากถูกรวมหรือ
คาดว่าจะถูกรวมในการก าหนดราคาที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า
โดยผู้ก ากับดูแลด้านราคา 
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ค านิยาม(ต่อ)



กิจกรรมของกิจการขึ้นอยู่กับ
การก ากับดูแลด้านราคา 

กิจการใช้ TFRS และ
ใช้ข้อก าหนด TFRS 1

กิจการมียอดคงเหลือรอตัดบัญชีของ
รายการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

กิจการอาจบันทึกบัญชี
ยอดคงเหลือรอตัดบัญชีต่อไป

ใช่

ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของ 
TFRS 14

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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TFRS 14 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ขอบเขต



การเลือกใช้และปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

พิจารณา TFRS ถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับ
รายการเหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ทางบัญชี

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
TFRS ส าหรับเรื่องนั้น

พิจารณาข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน TFRS ส าหรับเรื่อง
ที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกัน

(TAS 8 ย่อหน้า 11.1)

พิจารณากรอบแนวคิดส าหรับ TFRS 
(TAS 8 ย่อหน้า 11.2)

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
TFRS ส าหรับเรื่องที่คล้ายคลึง

และเกี่ยวข้องกัน

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2
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TAS 8

11 การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ 10 ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณา
การใช้นโยบายการบัญชี จากแหล่งต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้
11.1 ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเรื่องที่

คล้ายคลึง และเกี่ยวข้องกัน และ 
11.2 ค านิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์

หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีระบุไว้ใน กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
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• ผลต่างปริมาณหรือราคาซื้อ 

• ต้นทุนของโครงการพลังงานสีเขียวท่ีได้รับอนุมัติ (ส่วนที่เกินจากจ านวนเงินที่รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) 

• ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ของ
การก ากับดูแลด้านราคา (แต่ไม่อนุญาตให้รวมอยู่ในต้นทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16) 

• ต้นทุนการยกเลิกโครงการ 

• ค่าความเสียหายจากพายุ 
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TFRS 14 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

ตัวอย่าง



• TAS 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

• TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

• TAS 33 เรื่อง ก าไรต่อหุ้น

• TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

• TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

• TFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม และ TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า

• TFRS 12 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

การน าไปใช้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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11Source: IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Illustrative Examples
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13Source: IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Illustrative Examples
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15Source: IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Illustrative Examples



• กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ส าหรับงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เป็นครั้งแรกส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 
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TFRS 14 ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

วันถือปฏิบัติ



ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน



วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563 

▪ เนื่องจากกิจการสหกรณ์บางกิจการอาจมีตราสารประเภทเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย 
(Puttable Instrument) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือครองมีสิทธิขายคืนเครื่องมือเหล่านั้นแก่ผู้ออกตราสาร
เป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น 

▪ การตีความฯฉบับนี้จึงใช้หลักการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ เพื่อก าหนดหลักการในการจัดประเภทเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทหุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันของ
ว่าอยู่ในรูปของหนี้สินทางการเงิน หรือส่วนของเจ้าของ

TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ที่มา : IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Co-operative Entities 
and Similar Instruments (Bound volume 2019)

บทคัดย่อ/สรุปความเป็นมา

2



เครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่มีลักษณะของส่วนได้เสีย (เช่น หุ้นของสมาชิก
สหกรณ์) ให้ผู้ถือมีสิทธิในการไถ่ถอน (redemption feature) เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นกับว่ากิจการมีข้อก าหนดที่จ ากัดการใช้สิทธิในการไถ่ถอน
หรือไม่

หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประเด็น

จะพิจารณาข้อก าหนดท่ีจ ากัดการใช้สิทธิในการไถ่ถอนอย่างไร เพื่อระบุว่าเครื่องมือ
ทางการเงินเหล่านี้(หุ้นของสหกรณ์)ควรจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหรือส่วนของ
เจ้าของ

ทีม่า
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หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมาชิกน าเงิน
มาลงทุนใน
สหกรณ์

สหกรณ์หรือกฎของ
สหกรณ์ปฏิเสธการ
ไถ่ถอนได้โดย
ปราศจากเงื่อนไข

ส่วนของเจ้าของ

สหกรณ์มีข้อจ ากัดใน
การปฏิเสธการไถ่
ถอนของสมาชิก

หนี้สินทางการเงิน

4

มติ



มติ
• ผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์ ) 
ประเภทที่มีสิทธิตามสัญญาในการไถ่ถอน (contractual right to request 

redemption) ไม่ได้เป็นข้อก าหนดให้ต้องจัดประเภทหุ้นของสมาชิกเป็น
หนี้สินทางการเงินเสมอไป 
• ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้สิทธิในการไถ่
ถอนของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงกฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับ และ
หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการที่มีผลกระทบ ณ วันที่ระบุประเภท

หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มติ
หุ้นของสมาชิกจะถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของถ้าสมาชิกไม่
มีสิทธิในการไถ่ถอนถ้าเข้าข้อก าหนดหรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง
•(para7) กิจการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของ
สมาชิก
•(para8) หากมีกฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับหรือหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
กิจการ สามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายในการก าหนดข้อห้ามในการไถ่
ถอนหุ้นของสมาชิก เช่นข้อห้ามอันปราศจากเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่อ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่องที่แน่นอน ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อห้ามที่เป็น
ลักษณะเฉพาะบางกรณี 
•(para16 of TAS32) เมื่อเข้าลักษณะตามย่อหน้าที่ 16 ตาม TAS32
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หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มติ
ข้อก าหนดในการห้ามไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกที่ถือว่าปราศจากเงื่อนไขอาจจะ
เป็น
• การห้ามการไถ่ถอนทุกรูปแบบอย่างสมบูรณ์ หรือ
• การห้ามการไถ่ถอนเฉพาะส่วน โดยส่วนที่เหลือที่ไม่มีข้อห้ามอาจจัด 
เป็นหนี้สินทางการเงินได้ หากกิจการไม่มีสิทธิในการยับยั้งการไถ่ถอนนั้น

เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (Demand deposit)ซึ่งรวมถึง บัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่สมาชิกกระท าการ
เยี่ยงลูกค้าถือเป็นหนี้สินทางการเงินของกิจการ
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หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• ณ วันที่รับรู้รายการ กิจการจะวัดหนี้สินทางการเงินส าหรับสิทธิ
ในการไถ่ถอนด้วยมูลค่ายุติธรรม
• ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจ านวนค้างจ่ายที่มากที่สุดภายใต้ภาระที่
เกิดขึ้นจากการไถ่ถอนภายใต้หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือ
กฎหมายที่บังคับใช้
• คิดลดนับจากวันแรกที่จ านวนดังกล่าวสามารถถูกเรียกร้องให้จ่าย
ช าระ

มติ
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หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มติ

• ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือครองตราสารทุน จะถูกรับรู้โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ
• ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือครองตราสารหนี้ เช่นดอกเบี้ย เงินปันผล 
และผลตอบแทนอื่นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเสมอ โดยไม่สนใจรูปแบบทาง
กฎหมายของการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าว
•การเปิดเผย :เมื่อการเปลี่ยนแปลงในข้อห้ามในการไถ่ถอนน าไปสู่การโอน
ระหว่างหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ กิจการจะต้องเปิดเผยจ านวน
เงิน ช่วงเวลา และเหตุผลในการโอนย้ายในแต่ละช่วงแยกจากกัน
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10

วันถือปฏิบัติ

•วันที่มีผลบังคับใช้คือวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การ
แสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  มีผลบังคับใช้ หรือเริ่มใช้ส าหรับ
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลัง วันที่ 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
•กิจการสามารถน าไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
•การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ใช้วิธีปรับย้อนหลัง

หลักการส าคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 1 - ค าถาม

•หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งของกิจการระบุไว้ว่าสิทธิในการไถ่ถอนขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกิจการแต่เพียงผู้เดียว 

• โดยหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งมิได้ระบุถึงค าอธิบายอย่างละเอียดเพ่ิมเติม
หรือข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจเหล่านั้น 

•จากอดีตที่ผ่านมา กิจการไม่เคยมีการปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกมา
ก่อนถึงแม้ว่าคณะกรรมการบริหารมีสิทธิในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 1 - ค าตอบ

• TAS 32 ระบุว่า
•หากกิจการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้น
ของสมาชิก จะถือว่าหุ้นของสมาชิกเป็นส่วนของเจ้าของ
•ประวัติการจ่ายช าระหรือความต้ังใจในการจ่ายช าระในอดีตโดย
ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นเหตุชักน าให้เกิดการจัดประเภทเป็นหนี้สิน
•ดังนั้น จัดเป็นส่วนของเจ้าของ
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 2 - ค าถาม

• หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งของกิจการระบุไว้ว่าสิทธิในการไถ่ถอนขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกิจการแต่เพียงผู้เดียว 

• โดยหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งได้ระบุเพ่ิมเติมว่าการอนุมัติการไถ่ถอนให้ถือ
ว่ามีผลโดยอัตโนมัติหากการจ่ายช าระของกิจการไม่เป็นการละเมิดต่อ
ข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับการรักษาสภาพคล่องหรือระดับเงินส ารอง
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 2 - ค าตอบ

• TAS 32 ระบุว่า
•หากกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการไถ่ถอน
หุ้นของสมาชิก จะไม่ถือว่าหุ้นของสมาชิกเป็นส่วนของเจ้าของ
•ข้อจ ากัดที่มีอยู่จะหมดไปเมื่อกิจการสามารถรักษาระดับสภาพ
คล่องหรือระดับเงินส ารองได้เป็นไปตามข้อก าหนด
•ดังนั้น จัดเป็นหนี้สินทางการเงินส าหรับส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์
ด้านสภาพคล่องนี้

14



TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 3 - ค าถาม

• กิจการสหกรณ์ออกหุ้นให้แก่สมาชิกในช่วงเวลา และ
จ านวนที่แตกต่างกันในอดีต ดังนี้
• วันที่ 1 มกราคม 25X1 หุ้นจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

(1,000,000 บาท)
• วันที่ 1 มกราคม 25X2 หุ้นจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท (ออกหุ้น

เพิ่มอีก 2,000,000 บาท ดังนั้นหุ้นทั้งหมดที่ออกเท่ากับ 3,000,000 บาท)

•หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งของกิจการระบุว่าจ านวนไถ่ถอน
สะสมจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นของสมาชิก
สูงสุดที่เคยออก

15



TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 3 - ค าถาม
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 กิจการมีหุ้นที่ออกจ านวน 200,000 หุ้น ซึ่ง

เป็นจ านวนสูงสุดของหุ้นของสมาชิกที่เคยออก และไม่เคยมีประวัติการไถ่
ถอนมาในอดีต 

• ณ วันที่ 1 มกราคม 25X3 กิจการการแก้ไขหนังสือจดทะเบียนของกิจการ
โดยให้เพิ่มจ านวนสูงสุดที่สามารถไถ่ถอนสะสมได้เป็นจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นของสมาชิกสูงสุดที่เคยออก
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 3 - ค าตอบ

•หลักการตอบ : หุ้นของสมาชิกที่เกินกว่าจ านวนที่มีข้อห้าม
ในการไถ่ถอนให้ถือเป็นหนี้สินทางการเงิน  
•ก่อนการแก้ไขหนังสือจดทะเบียน(20%)
•ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 จ านวนเงินสูงสุดที่คาดว่าจะต้องจ่าย
จากภาระเรียกร้องในการไถ่ถอนคือ 20,000 หุ้น (20% x 
100,000หุ้น) หุ้นละ 10 บาท = 200,000 บาท
•หนี้สินทางการเงิน = 200,000 บาท
•ส่วนของเจ้าของ = 800,000 บาท (1,000,000-200,000)
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 3 - ค าตอบ

• ก่อนการแก้ไขหนังสือจดทะเบียน (20%)
•ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2 กิจการออกหุ้นใหม่ด้วยมูลค่าหุ้นละ 
20 บาท ดังนั้นจ านวนเงินสูงสุดที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากภาระ
เรียกร้องในการไถ่ถอนจึงเป็น 40,000 หุ้น (20% x 200,000
หุ้น) หุ้นละ 20 บาท (จ านวนเงินสูงสุดต่อหุ้นที่คาดว่าจะต้อง
จ่าย) = 800,000 บาท
•หนี้สินทางการเงิน = 800,000 บาท
•ส่วนของเจ้าของ = 2,200,000 บาท (3,000,000 – 800,000)
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 3 - ค าตอบ

• หลังการการแก้ไขหนังสือจดทะเบียน (25%)
•ณ วันที่ 1 มกราคม 25X3 กิจการมีจ านวนเงินสูงสุดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายจากภาระเรียกร้องในการไถ่ถอนเป็น 50,000 หุ้น 
(25% x 200,000หุ้น) หุ้นละ 20 บาท (จ านวนเงินสูงสุดต่อหุ้น
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย) = 1,000,000 บาท
•หนี้สินทางการเงิน = 1,000,000 บาท
•ส่วนของเจ้าของ = 2,000,000 บาท (3,000,000–1,000,000)



TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 4 - ค าถาม
• ข้อก าหนดตามหนังสือจดทะเบียนที่ก ากับดูแลกิจการห้ามกิจการอนุญาต

ให้ไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกในกรณีที่จะท าให้ทุนที่เรียกช าระจากหุ้นของ
สหกรณ์ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทุนที่เรียกช าระจากหุ้นของสหกรณ์ที่
สูงที่สุด (Liquidity criteria)

• จ านวนทุนที่เรียกช าระที่สูงที่สุดของสหกรณ์หนึ่ง เท่ากับ 1,000,000 บาท 

• ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาสหกรณ์มีจ านวนเงินทุนที่เรียกช าระแล้วเท่ากับ 
900,000 บาท
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 4 - ค าตอบ
• จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องเป็นส่วนของทุนสหกรณ์ที่มีข้อจ ากัดไว้คือจ านวน

เงิน 750,000 บาท ซึ่งจะต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 

•ดังนั้น จ านวนเงิน 150,000 บาทจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 5 - ค าถาม
• จากตัวอย่างที่ 4 มีข้อก าหนดเพิ่มเติมในหนังสือจัดต้ังว่า

• “ข้อก าหนดเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ก าหนดอยู่ในกฎหมายท้องถิ่นท าให้ไม่
สามารถไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกถ้าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของกิจการมี
จ านวนไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ระบุไว้ (Liquidity constraint)

• ผลกระทบจากข้อก าหนดเก่ียวกับสภาพคล่อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการ
รายงานดังกล่าว ท าให้กิจการไม่สามารถจ่ายช าระเงินได้เกินกว่าจ านวนเงิน 
50,000 บาท”
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 5 - ค าตอบ
•จ านวนเงิน 50,000 บาท เป็นเพียงข้อจ ากัดชั่วคราวของกิจการในการไม่

จ่ายช าระ ณ วันนี้เน่ืองจากข้อก าหนดด้านสภาพคล่องของกิจการ แต่
สุดท้ายยังมีภาระต้องจ่ายคืนส่วนที่ขอไถ่ถอน 

•การที่สภาพคล่องไม่พอ ไม่เป็นเหตุถาวรที่ท าให้ภาระหมดไป

•ดังนั้น จ านวนเงิน 150,000 บาทจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน 
เช่นเดิม
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 6 - ค าถาม

• หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการก าหนดข้อห้ามมิให้มีการไถ่ถอนหุ้นของ
สมาชิก เว้นเสียแต่เป็นส่วนของเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแก่
สมาชิกใหม่หรือสมาชิกเดิมในช่วง 3 ปีก่อนหน้า 

• เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจะถูกน ามาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นที่สมาชิก
ต้องการใช้สิทธิในการไถ่ถอน 

• ในช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นให้แก่สมาชิกเท่ากับ 
12,000 บาท 

• ไม่มีหุ้นของสมาชิกที่มาใช้สิทธิไถ่ถอน
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 6 - ค าตอบ

• จ านวนเงินที่สามารถใช้ในการไถ่ถอนได้คือ 12,000 บาทจะถูกจัดประเภท
เป็นหนี้สินทางการเงิน

•จ านวนเงินที่เหลือที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้คือ ส่วนที่เหลือจาก 12,000 บาท 
จะถือเป็นส่วนของเจ้าของ

25



TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 7 - ค าถาม
• กิจการเป็นธนาคารเพ่ือการสหกรณ์แห่งหน่ึง 

• โดยกฎหมายระบุว่ากิจการต้องรักษาสัดส่วนของทุนที่เรียกช าระแล้วจาก
สมาชิกให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของส่วนของหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดของ
กิจการและหุ้นของกิจการ

• ดังนั้นหากหน้ีสินที่มีอยู่ทั้งหมดของสหกรณ์อยู่ในรูปหุ้นของสมาชิก 
สหกรณ์จะสามารถไถ่ถอนหุ้นทั้งหมดก็ได้

• สรุปใจความคือห้ามมีทุนน้อยกว่าหนี้สินที่ไม่ใช่หุ้นของกิจการ
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 7 - ค าถาม
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการมีจ านวนหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดของสหกรณ์เท่ากับ 

200,000 บาท 

• ซึ่งเป็นบัญชีหุ้นของสมาชิกจ านวน 125,000 บาท และเป็นหนี้สินอื่น 75,000 บาท

• ข้อก าหนดของบัญชีหุ้นของสมาชิกอนุญาตให้ผู้ถือสามารถไถ่ถอนหุ้นได้เมื่อทวงถาม 
และไม่มีข้อจ ากัดในการไถ่ถอนอื่นใดระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
• กรณีไม่มีการไถ่ถอน 125,000 > 50% (75,000+125,000)
• กรณีมีการไถ่ถอน 0 < 50% (75,000) -> ผิดกฎของสหกรณ์
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TFRIC 2 ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

ตัวอย่าง 7 - ค าตอบ

• ข้อห้ามในการไถ่ถอนในกรณีนี้ไม่สามารถป้องกันกิจการจากการมีหนี้สิน
ทางการเงิน เพียงแต่เป็นการชะลอการจ่ายช าระเท่าน้ัน

• เนื่องจากหากจ่ายช าระหนี้สินอื่นหมดสิ้น(75,000 บาท) กิจการก็จะมีภาระ
หนี้สินจากจ านวนหุ้นดังกล่าวทันที (125,000 บาท)

•ดังนั้น ถือว่าหุ้นของสหกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนของหน้ีสินทางการเงิน

28



ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-

เศษเหลือท้ิงของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



2

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563 

สรุปความเป็นมา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ย่อหน้าที่ 17 ระบุว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ
เหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งกิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพัน
โดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้

TFRIC 6

TFRIC 6 ก าหนดขึ้นตาม IFRIC 6 : Liabilities arising from Participating 
in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment 
(Bound Volume 2019 Consolidated without early application

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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สรุปความเป็นมา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ย่อหน้าที่ 19 ระบุว่าประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู้เป็นภาระ
ผูกพันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและไม่ขึ้นกับการกระท าในอนาคตของกิจการ

TFRIC 6

ระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (“เศษอิเล็กทรอนิกส์”) ซึ่งก ากับดูแลการเก็บรวบรวม การบ าบัด การฟื้น
คืนสภาพ และการทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดข้อสงสัย
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีหนี้สินส าหรับการละทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์ว่าควรเกิดขึ้นเมื่อใด 
ระเบียบดังกล่าวได้ระบุความแตกต่างระหว่างเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และเศษ
อิเล็กทรอนิกส์ในอดีตรวมถึงความแตกต่างระหว่างเศษอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากภาค
ครัวเรือนและเศษอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากภาคครัวเรือน โดยเศษ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการขายหลังจากวันที่ 13 สิงหาคม 
2548 โดยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมดที่ถูกขายก่อนวันดังกล่าวจะถือเป็น
เศษอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตตามระเบียบนี้

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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สรุปความเป็นมา

ค านิยามหลาย ๆ ค าที่ใช้ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เช่น 
“ส่วนแบ่งการตลาด” และ “ระยะเวลาการวัดมูลค่า” อาจมีความหมายแตกต่างกัน
อย่างมากในกฎหมายที่ใช้บังคับขอบแต่ละประเทศสมาชิก ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการ
วัดมูลค่าอาจมีหน่วยเป็นปีหรือเพียงหนึ่งเดือน ในท านองเดียวกัน การวัดส่วนแบ่ง
การตลาดและสูตรในการค านวณภาระผูกพันอาจแตกต่างกันในกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ตามตัวอย่างทั้งหมดนี้มีผลต่อการวัดมูลค่าหนี้สินเท่านั้น ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

TFRIC 6

ระเบียบดังกล่าวระบุว่าต้นทุนของการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากอุปกรณ์ภาค
ครัวเรือนควรเป็นภาระของผู้ผลิตอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ซึ่งอยู่ในตลาดในช่วงเวลาที่ระบุไว้
ในกฎหมายที่ใช้บังคับของแต่ละประเทศสมาชิก (ระยะเวลาการวัดมูลค่า) ระเบียบนี้ระบุ
ให้แต่ละประเทศสมาชิกสร้างกลไกเพื่อให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับค่าใช้จ่าย
ตามสัดส่วน เช่น ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของอุปกรณ์ เป็นต้น

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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1.การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางในการรับรู้รายการหนี้สิน
ส าหรับการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของสหภาพยุโรปในงบการเงินของผู้ผลิต
ที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครัวเรือนในอดีต

TFRIC 6

ขอบเขต

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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TFRIC 6

2.การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติส าหรับเศษ
อิเล็กทรอนิกส์เก่าหรือใหม่ที่เกิดจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากภาคครัวเรือน เนื่องจากข้อก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงหนี้สินที่เกิดจากการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว 
อย่างไรก็ดี หากในกฎหมายของแต่ละประเทศก าหนดให้เศษอิเล็กทรอนิกส์เก่าที่เกิดจากภาค
ครัวเรือนได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่เกิดจากภาคครัวเรือน การ
ใช้หลักการของการตีความฉบับนี้ให้อ้างอิงตามล าดับขั้น ตามย่อหน้าที่ 10-12 ของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
โดยล าดับขั้นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยังสามารถใช้กับกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใน
ลักษณะเดียวกันกับวธิีการระบุที่มาของต้นทุนตามที่ได้ระบุไว้ในระเบียบของสหภาพยุโรปดังกล่าว

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

ขอบเขต
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คณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศได้ถูกขอให้
พิจารณาเกี่ยวกับการละทิ้งเศษอิเล็กทรอนิกส์ว่าสิ่งใดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันตามย่อหน้าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นส าหรับการรับรู้รายการประมาณการ
หนี้สินเพื่อการจัดการของเศษอิเล็กทรอนิกส์
• การผลิตหรือการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครัวเรือนในอดีต
• การมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า
• การเกิดขึ้นของต้นทุนในการด าเนินการจัดการเศษอิเล็กทรอนิกส์

TFRIC 6

ประเด็น

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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การมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ
ผูกพัน ตามย่อหน้าที่ 14.1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หนี้สินส าหรับการจัดการเศษ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคครัวเรือนในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกก าจัดนั้นถูกผลิตขึ้นหรือถูกขายออกไป เนื่องจากภาระผูกพันของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอดีตเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในตลาดในช่วงระยะเวลาการวัด
มูลค่ามากกว่าการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยภาระผูกพันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าส่วน
แบ่งการตลาดจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ส่วนระยะเวลาของเหตุการณ์ที่
ก่อให้ เกิดภาระผูกพันอาจเป็นอิสระจากช่วงเวลาที่มีการด าเนินการจัดการเศษ
อิเล็กทรอนิกส์และมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น

TFRIC 6

มติ

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ส าหรับงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

TFRIC 6

วันถือปฏิบัติ

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ครั้งแรกให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

TFRIC 6

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ร่าง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6



ร่าง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก
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วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ที่มีการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (Economic
and Monetary Union: EMU) เงินยูโรจะกลายเป็นสกุลเงินหนึ่งที่มีค่าในตนเอง และ
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรและสกุลเงินประจ าชาติของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วมจะ
คงที่ตลอดไป นั่นคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ
สกุลเงินเหล่านี้จะหมดไปตั้งแต่วันที่ข้างต้น 

TSIC 7 ร่าง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

ที่มา : SIC 7: Introduction of the Euro (Bound volume 2019)

ประเด็น
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ประเด็น คือ การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลง
จากสกุลเงินประจ าชาติของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่เข้าร่วม มาเป็นสกุลเงินยูโร 
(“การเปลี่ยนแปลง”)

TSIC 7 ร่าง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

ประเด็น(ต่อ)

มติ
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และงบ
การเงินของหน่วยงานต่างประเทศ ควรจะน ามาใช้กับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งใช้
เหตุผลเดียวกันนี้กับกรณีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่เมื่อมีประเทศอื่นเข้าร่วมในสหภาพ
เศรษฐกิจและการเงิน (EMU) ในภายหลัง 
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TSIC 7 ร่าง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

มติ(ต่อ)
ซึ่งหมายความว่า

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากรายการ 
ยังคงต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราปิด ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทันที ยกเว้นกิจการจะยังคงใช้
นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปส าหรับก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่คาดการณ์ 

(ข) ผลต่างสะสมของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานต่างประเทศ ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะต้องสะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของ
และจะต้องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของเข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนเฉพาะ
กรณีที่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน

(ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าหนี้สินที่ก าหนดไว้ในสกุลเงิน
ประจ าชาติของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วม จะต้องไม่น ามารวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

วันถือปฏิบัติ

TSIC 7 ร่าง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
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