
The 10th Annual AOSSG Meeting                     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 การประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 
จัดขึ้นโดยมี	China	Accounting	Standards	Committee	(CASC)	
และ	Singapore	Accounting	Standards	Council	 ร่วมกัน 
เป็นเจ้าภาพจัดงาน	ในระหว่างวันท่ี	21-22	พฤศจิกายน	2561 
ณ	Resorts	World	Convention	Centre	ประเทศสิงคโปร์	 โดย
มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจ�านวน	20	ประเทศ	ได้แก	่
กัมพูชา	เกาหลี	จีน	ซีเรีย	ซาอุดิอาระเบีย	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	เนปาล	
ดูไบ	ปากีสถาน	มาเก๊า	มาเลเซีย	 เวียดนาม	ศรีลังกา	 สิงคโปร์	
ออสเตรเลีย	 อินโดนีเซีย	 อินเดีย	 ฮ่องกงและไทย	นอกจากนี้ 
Mr. Hans Hoogervorst	และ	Ms. Sue Lloyd	ประธานและ
รองประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	
(International	Accounting	Standards	Board:	 IASB)	พร้อม
ทั้งตัวแทนของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย	

การประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting
ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561  ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชมุวันแรก: วันที ่21 พฤศจิกายน 2561
	 การประชุมเริ่มจากการกล่าวต้อนรับตัวแทน
จากประเทศสมาชิกต่าง	ๆ 	โดย	Mr. Yibin Gao ประธาน 
AOSSG	และ	Mr. Kevin Kwok	ประธาน	Singapore	
Accounting	 Standards	 Counci l 	 นอกจากนี้ 
Ms. Indranee Rajah,	Ministry	 in	the	Prime	Minister’s	Office,	
Second	Minister	for	Finance	and	Second	Minister	for	Education	
กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน

   IASB Developments  
	 ตัวแทนจากคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	
(IASB	 Representatives)	 น�าเสนอให้องค์ประชุมรับทราบถึงแผน 
การท�างานในช่วงปี	 ค.ศ.	2017-2018	 โครงการต่าง	ๆ	ที่อยู่ระหว่าง 
การด�าเนินงานและโครงการที่จะด�าเนินงานในอนาคต	 รายละเอียด 
โดยสรุป	มีดังนี้	
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   แผนการท�างานที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2017-2018 

 1.1)  การพฒันาหลกัการในการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ (Disclosures)	เพือ่ส่งเสรมิความเข้าใจต่อผูใ้ช้ข้อมลูงบ
การเงิน	

 1.2)  การสนับสนุน IFRS 17 Insurance Contract Implementation	ทั้งการจัดท�าบทความ	 เอกสาร 
ต่าง	ๆ	การเผยแพร่ความรู้แก่นักลงทุนและหน่วยงานก�ากับ	การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยระหว่างหน่วยงานก�าหนดมาตรฐานฯ 
หน่วยงานก�ากับและบริษัทสอบบัญชี	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์	ทั้งนี้	 ตัวแทนจากคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบัญชีระหว่างประเทศได้กล่าวถึงการเลื่อนวันที่มีผลบังคับใช้	 (Effective	Date)	 IFRS	17	Insurance	Contracts	เป็นวันที่	
1	มกราคม	2565	(2022)	

 1.3) การออก Discussion Paper	 เรื่อง	Financial	 Instruments	with	Characteristics	of	Equity	 (FICE) 
เพ่ือขอความเห็นจากประเทศต่าง	ๆ	 ซ่ึงในการพิจารณาว่าเป็นรายการทุนหรือหนี้สินจากลักษณะ	Amount	Feature	และ	
Timing	Feature	

 1.4) การพัฒนา Dynamic Risk Management (DRM) Model 

 
  โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

 2.1) การปรับปรุงรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูล 
ไปยังผู้ใช้ได้ดีขึ้น	ครอบคลุมการปรับปรุงในส่วนของ (ก)	เนื้อหาที่ปรากฏในงบการเงินหลัก	(Primary	Financial	Statements)	
โดยเฉพาะงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(เช่น	การน�าเสนอรายการ	Subtotals	เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้
ของข้อมลูก�าไรระหว่างกจิการ	การพจิารณาตวัวดัผลการด�าเนนิงานของผู้บรหิาร	การปรบัปรงุในการน�าเสนอรายการ	OCI	เป็นต้น) 
งบกระแสเงนิสด	(เช่น	การตดัทางเลอืกในการจดัประเภทรายการดอกเบีย้และเงนิปันผล	เป็นต้น)	(ข) การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	 (Disclosure	 Initiative)	 เนื่องจากผู้ใช้ข้อมูลกล่าวอ้างว่าข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปัจจุบัน 
มีจ�านวนมากและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้	 โดยได้ด�าเนินการเสร็จแล้ว	 ได้แก่	 การแก้ไขค�านิยามค�าว่า 
สาระส�าคญั	(Materiality)	ตามทีป่รากฏใน	IAS	1	&	IAS	7	การจดัท�ากรณศีกึษา	การจดัท�าหลกัการในการเปิดเผยข้อมลู	(Principles	of	
Disclosure)	และการจดัท�า	Materiality	Practice	Statement	ทัง้นี	้มเีรือ่งทีก่�าลงัด�าเนนิการอยู่	ได้แก่	Targeted	Standards-Level 
Review	of	Disclosures	(ค)	Management	Commentary	ซึ่งเป็นการจัดท�ารายงานโดยผู้บริหารของกิจการเพื่อให้ข้อมูล 
เพิ่มเติมให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินยิ่งขึ้น	และ	(ง)	การจัดท�า	IFRS	Taxonomy	เพื่อให้การจัดท�างบการเงินสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของ	IFRS	
 2.2) โครงการอื่น ๆ	 ได้แก่ (ก)	 การพิจารณาวิธีการบัญชีส�าหรับกรณี	 Business	Combinations	under 
Common	Control	 (BCUCC)	 เน่ืองจากในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการที่หลากหลาย	ทั้งนี้	 IASB	ก�าลังพิจารณาทางเลือกว่า
จะก�าหนดวิธีการบัญชีแบบ	Single	Method	หรือ	Different	Methods (ข) Goodwill	and	 Impairment	 โดย	 IASB	
อยู ่ระหว่างการตัดสินใจปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล	อีกทั้งพยายามหาแนวทางที่ง ่ายขึ้นในการทดสอบการด้อยค่าและ 
การบัญชีส�าหรับค่าความนิยม	เป็นต้น	
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โครงการ แผนการดำ เนินการ ระยะเวลาดำ เนินการ

ปรับปรุงงบการเงินหลัก
จัดท�า	Discussion	paper	 
หรือ	Exposure	draft

H1	2019

จัดท�า	Disclosure	Initiative	 จัดท�า	Exposure	draft -

Management	Commentary จัดท�า	Exposure	draft H1	2020

Business	Combinations	under	
Common	Control

จัดท�า	Discussion	paper H2	2019

Goodwill	and	impairment
จัดท�า	Discussion	paper	 
หรือ	Exposure	draft

-

   การด�าเนินการส�าหรับโครงการที่ส�าคัญต่าง ๆ สรุปได้พอสังเขปดังนี้  

  โครงการที่จะด�าเนินงานในอนาคต ประกอบด้วย

 3.1) โครงการที่จะเริ่มด�าเนินงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า	ได้แก่	Provisions	(IAS	37	พร้อมทั้งจะปรับปรุงกรอบ 
แนวคิดฯ	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)	Variable	and	Contingent	Consideration	และ	SMEs	that	are	subsidiaries	(ก�าลังพิจารณา
ว่าจะอนุญาตให้บริษัทย่อยรับรู้รายการและวัดมูลค่าภายใต้	Full	IFRSs	แต่ใช้หลักการเปิดเผยข้อมูลตาม	IFRS	for	SMEs)

 3.2) โครงการที่จะด�าเนินการในช่วง 2019-2020	ได้แก่	Equity	Method	(ในส่วน	IFRS	11	Joint	Arrangement)	
Pollutant	Pricing	Mechanisms	และ	High	Inflation	(IAS	29)

 3.3) Post-implementation reviews	ในส่วนทีเ่กีย่วกบั	IFRS	5,	IFRS	10,	IFRS	11	และ	IFRS	12	เช่น	การพิจารณา 
ค�านยิามค�าว่าธรุกจิ

	 ทั้งนี้	IASB	มีการให้ความสนับสนุนในส่วน	IFRS	Implementation	เพื่อก่อให้เกิดความสม�่าเสมอในการใช้งาน	IFRSs	
ในหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การจัดสัมมนา	การให้ความรู้แก่นักลงทุน	หน่วยงานก�ากับ	การจัดเตรียมเอกสารต่าง	ๆ 	และเผยแพร่
ในเว็บไซต์	เป็นต้น	นอกจากนี้	IASB	จะท�าการทบทวน	IFRS	for	SMEs	ในช่วงปี	2019

Presentation

	 ตัวแทนจากประเทศเกาหลี	ฮ่องกง	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	คาซัคสถาน	นิวซีแลนด์	ซาอุดิอาระเบียและสิงคโปร์เข้าร่วมเป็น 
กลุ่มคณะท�างานโดยมีประเทศเกาหลีเป็นหัวหน้าคณะท�างานเพื่อจัดท�าโครงการปรับปรุงการน�าเสนองบการเงินหลัก	(Primary	
Financial	Statements)	ที่มาของการปรับปรุง	 คือ (ก) ความเห็นของผู้ใช้งบการเงินว่าข้อมูลที่ปรากฏในงบก�าไรขาดทุน 
ของกิจการต่างๆ	 ไม่มีความเพียงพอในการเปรียบเทียบกัน	อีกทั้งข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินไม่ได้ให้ข้อมูลแยกรายการ 
(Disaggregation)	อย่างเพียงพอ	 (ข)	 มีความต้องการให้ผู้บริหารกิจการมีความยืดหยุ่นในการน�าเสนอข้อมูลการรายงาน 
ผลการด�าเนินงานของกิจการ	(Management	Performance	Measures:	MPM)	จากมุมมองของผู้บริหาร
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  ขอบเขตของการปรับปรุงงบการเงินหลัก (Primary Financial Statements) ดังนี้  

  งบก�าไรขาดทุน

 		การแสดงรายการผลรวมย่อย	(Subtotals)	เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลของกิจการต่าง	ๆ	เช่น	การเพิ่มเติม 
การแสดงรายการ	Operating	Profit,	Operating	Profit	 and	Share	of	Profit	 from	 Integral	Associates	and 
Joint	Ventures,	Profit	before	Financing	and	Income	Tax
 	 	 	การเพิ่มรายการ	Finance	 Income	or	Expenses	 เป็นรายการต่างหาก	รวมถึงรายได้ดอกเบ้ียที่เกิดจาก
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(ท่ีค�านวณโดยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง	หรือ	Effective	 Interest	Method)	รายได้อื่น
ที่เกิดจากรายการเงินสด	รายการเทียบเท่าเงินสดและกิจกรรมจัดหาเงิน	ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน	รายได้หรือค่าใช้จ่าย 
ทางการเงินอื่น	(Other	Finance	Income/Expenses)

  งบกระแสเงินสด

 			การพิจารณาตัดทางเลือกในการจัดประเภทรายการดอกเบี้ยและเงินปันผล	และให้จัดประเภทดังนี้
	 							-	การจดัประเภทกจิกรรมจดัหาเงนิ:	รายการดอกเบีย้ทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ	รายการดอกเบีย้จ่ายทีถ่กูบนัทึก 
	 							เป็นต้นทุนของทรัพย์สิน	และเงินปันผลจ่าย
	 					-	การจัดประเภทกิจกรรมลงทุน:	รายได้เงินปันผล	รายได้ดอกเบี้ย
 			การท�าให้เกดิความสม�า่เสมอในการน�าเสนอกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานตามวธิทีางอ้อม	(Indirect	Method)	
ในส่วนของบรรทัดแรก	(รายการก�าไร)	ที่ใช้ในการค�านวณ
	 	 	 		-	เสนอให้ใช้บรรทัด	 ‘Operating	Profit	and	Share	of	Profit	or	Loss	of	 Integral	Associates	and 
	 							Joint	Ventures’	เป็นบรรทัดแรกในการค�านวณ
 		การน�าเสนอกระแสเงินสดจากรายการ	Integral	Associates	and	Joint	Ventures	ในส่วนของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน
 	 	การท�าให้เกิดความชัดเจนส�าหรับรายละเอียดของกิจกรรมจัดหาเงิน	 (Financing	Activities)	ภายใต้	 IAS	7 
(Statement	of	Cash	Flows)
	 						-	กิจกรรมจัดหาเงิน	เกี่ยวข้องกับ	(ก)	การรับหรือการใช้ทรัพยากรที่ได้รับจากเจ้าของเงินทุน	(ข)	การคาดการณ์ว่า 
	 							เจ้าของเงนิทุนจะได้รบัคืนทรพัยากรทีต่นเองลงทนุไว้	และ	(ค)	การคาดการณ์ว่าเจ้าของเงนิทนุจะได้รบัผลตอบแทน	

  การพิจารณาให้กิจการน�าเสนอ Management Performance Measure (MPM)

 		เพื่อให้ผู้บริหารของกิจการน�าเสนอข้อมูลที่สะท้อนผลการด�าเนินงาน	(Financial	Performance)	จากมุมมองของ 
ผู้บริหาร	

  การปรับปรุงการแยกแสดงรายการในงบการเงิน (Disaggregation in Financial Statements)

 		การพัฒนาหลกัการในการรวมรายการหรอืการแยกแสดงรายการ	(Principles	of	Aggregation	and	Disaggregation)	
 		การก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแยกต่างหากส�าหรับรายการไม่ปกติหรือรายการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย	(Unusual	and	
Infrequent	Items)	ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 			การพฒันาแนวทางปฏิบตั	ิ(Guidance)	เพือ่ช่วยให้กจิการสามารถระบรุายการไม่ปกตหิรอืรายการทีไ่ม่เกิดขึน้บ่อย	
(Unusual	and	Infrequent	Items)

	 ในการนี	้ประเทศเกาหลไีด้ยกตวัอย่างความแตกต่างในการน�าเสนองบการเงนิของกจิการทีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมการ
บินที่ท�าธุรกิจสายการบินในประเทศต่าง	ๆ	เป็นกรณีศึกษาด้วย		
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Disclosures
	 ตัวแทนจากประเทศเกาหลี	 ฮ ่องกง	 อินโดนีเซีย	ญี่ปุ ่น 
คาซัคสถาน	นิวซีแลนด์	ซาอุดิอาระเบียและสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นกลุ่ม
คณะท�างานโดยมีประเทศเกาหลีเป็นหัวหน้าคณะท�างาน	 เพื่อท�าการ
ศกึษาและน�าเสนอข้อแนะน�าเพือ่ปรบัปรงุการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	ที่มาของการศึกษานี้เกิดจากประเด็นปัญหาดังนี ้
(ก)	หมายเหตุฯ	ไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้งบการเงิน 
(ข)	หมายเหตุฯ	ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ไม่มีความจ�าเป็นต่อการใช้งาน 
ของผู ้ใช้งบการเงิน	 และ	 (ค)	 หมายเหตุฯ	 ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช ้
ในการสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คณะท�างานได้ศึกษาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในประเทศเกาหลี	ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา	
(รวม	30	บริษัท)	 เพื่อพิจารณาถึงสถานะปัจจุบันของการเปิดเผยข้อมูลและพยายามท่ีจะเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
การเปิดเผยข้อมูล

เกาหลี ประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา

ปริมาณการเปิดเผยข้อมูล	(จ�านวนหน้า) 111 72 46

จ�านวนรายการ 40 35 20

  สถานะปัจจุบันของการเปิดเผยข้อมูล  

ข้อสังเกต:
 - ประเทศเกาหลีมีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าอีก 2 ประเทศ (เกาหลี > ประเทศแถบยุโรป > สหรัฐอเมริกา)
 - การเรียงล�าดับรายการในหมายเหตุฯ ตามความส�าคัญ ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญมากที่สุด  
   (สหรัฐอเมริกา > ประเทศแถบยุโรป > เกาหลี)
 - การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ (Voluntary Disclosure) ในหมายเหตุฯ ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาให้ความส�าคัญ 
   มากที่สุด (สหรัฐอเมริกา > ประเทศแถบยุโรป = เกาหลี)

  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 1. การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น (More Relevant Information) 
ในประเด็นดังนี้

	 -	Merger	and	Acquisition
	 -	Business	Segments
	 -	Contingencies	and	Guarantees
	 -	Capital	Investments	and	R&D	Investments

 2. การตัดหรือลดข้อมูลท่ีไม่มีประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งบการเงิน (Elimination and Reduction 
of Irrelevant Information)
	 -	การตดัการเปิดเผยข้อมลู:	นโยบายการบญัชีทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส�าคญั	และการเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่มข้ีอความ
มาตรฐาน	เช่น	การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
	 -	การลดการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วเนือ่งกับด้านเทคนคิอย่างมาก	เช่น	การค�านวณภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ีผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน	และการประมาณมูลค่ายุติธรรม
 3. การเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในจ�านวนที่มากขึ้น
	 -	การเรียงล�าดับการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ตามสาระส�าคัญของข้อมูล
	 -	การจัดท�าสารบัญส�าหรับรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 -	การแจกแจงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	รายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
และรายการรายได้ในส่วนอื่น	ๆ	ของงบการเงินเพื่อลดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Financial Instruments
with Characteristics of Equity
 ตวัแทนจาก	Australian	Accounting	Standards	Board	น�าเสนอให้ทีป่ระชุมรบัทราบถงึโครงการเก่ียวกบั	Discussion	
Paper	 เรื่องเคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะของทุน	 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาหลักการในการจัดประเภทให้ 
ชัดเจนขึ้น	การเปิดเผยข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล

	 การจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน	(Financial	Liability)	ให้ใช้หลักการ	Timing	Feature	และ	Amount	Feature	ใน
การพิจารณาภาระอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน	ดังนี้

1. Timing Feature
ภาระที่จะต้องโอนทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจในเวลาอื่นใดที่นอกเหนือ
จากเมื่อเลิกกิจการ	(Liquidation)	

2. Amount Feature
ภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

ทางเศรษฐกิจของกิจการ	เช่น	จ�านวน
ภาระไม่ข้องเกี่ยวกับดัชนีราคาหุ้น 

ของกิจการ	ดังนั้น	ตราสารทุน	(Equity	
Instrument)	คือ	สัญญาอื่นใดที่สะท้อน
ถึงส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของกิจการ 

หลังจากหักหนี้สินไปแล้ว

   ตัวอย่างเช่น   
 

 1) หุ้นกู ้หรือเงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน	อันเนื่องจากกิจการมีภาระที่ต้องโอนเงินสดเพื่อจ่าย 
ค่าดอกเบีย้ในระยะเวลาทีก่�าหนดในสญัญา	โดยจ�านวนภาระทีโ่อนขึน้อยูกั่บอตัราดอกเบีย้หรอืตวัแปรทางการเงนิอืน่	(เข้าหลักการ 
ทั้ง	Timing	Feature	และ	Amount	Feature)

 2) หุน้ของกจิการท่ีก�าหนดไถ่ถอน (Redeemable) ทีมู่ลค่ายติุธรรม จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ	อนัเนือ่งจาก
แม้ว่าภาระที่ต้องไถ่ถอนขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นของกิจการ	แต่กิจการมีภาระที่ต้องโอนเงิน	ณ	จุดที่ก�าหนดให้เกิดการไถ่ถอนมิใช่
วันเลิกกิจการ	(Liquidation)	(เข้าหลักการ	Timing	Feature)
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 3) หุ้นบุริมสิทธิ (Cumulative Preference Shares) จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน	อันเนื่องจากการจ่ายคืน
เงินค่าหุ้นที่เกิดขึ้นเม่ือเลิกกิจการโดยจ�านวนภาระที่จ่ายขึ้นอยู่ข้อก�าหนดภายใต้สัญญาการจ�าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ	(เข้าหลักการ	
Amount	Feature)

 4) หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทนุ	อนัเนือ่งจากการจ่ายคืนเงนิค่าหุน้ทีเ่กดิขึน้เมือ่เลิกกจิการในจ�านวนทีส่ะท้อนถงึมลูค่า
คงเหลือของสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินแล้ว	(ไม่เข้าหลักการทั้ง	Timing	Feature	และ	Amount	Feature)

Business Combination 
under Common Control (BCUCC)
	 ตัวแทนจาก	Hong	Kong	 Institute	of	Certified	Public	Accountants	สรุปประเด็นทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 
กับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(Business	Combinations	Under	Common	Control:	BCUCC)	ที่ถูกตัดออก 
จากขอบเขตของ	IFRS	3	เรื่อง	การรวมธุรกิจ	จึงท�าให้ไม่มีข้อก�าหนดในประเด็นนี้และท�าให้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
ซึง่ทาง	IASB	มแีนวคดิทีจ่ะน�า	Current	value	approach	แทนทีจ่ะเป็น	Predecessor	method	มาใช้ในกรณทีีก่ารรวมธรุกจินัน้ 
มีส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่อ�านาจควบคุม	 (Noncontrolling	 interests)	ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นแนวปฏิบัติท่ีแต่ละ
ประเทศใช้อยู่ในปัจจุบันซ่ึงจะแตกต่างกันไป	และอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการก�าหนดวิธีบัญชี 
ที่มีความเหมาะสม	และเห็นว่าควรจะพิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของการรวมธุรกิจเป็นส�าคัญ			

Accounting Issues involved in Bullion (Gold)
Lending and Borrowing
	 ตัวแทนจาก	Institute	of	Chartered	Accountants	of	 India	อภิปรายประเด็นทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ทองค�าในรายการกูย้มืหรอืให้กูย้มืทองค�าผ่านธนาคารซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลาง	ทัง้นีล้กัษณะของรายการมคีวามซบัซ้อน	ซึง่ท�าให้
เกิดความซับซ้อนในการบันทึกรายการบัญชีนี้ด้วย	

Virtual Currencies
	 ตัวแทนจาก	Accounting	Standards	Board	of	Japan	(ASBJ)	น�าเสนอ	Accounting	for	Virtual	Currencies 
ภายใต้	Japanese	GAAP	อย่างไรกต็าม	ASBJ	พจิารณาหลกัการบญัชทีีเ่กีย่วข้องเพยีงบางประเดน็เท่านัน้เนือ่งจากธรุกจิ	Virtual	
Currency	พึ่งเริ่มมีการก่อตั้งไม่นานประกอบกับความไม่ชัดเจนในส่วนสถานะทางกฎหมายธุรกิจของประเทศ
	 ASBJ	พิจารณาหลักการบัญชีในส่วนเงินลงทุนใน	Virtual	Currencies	ของกิจการ	(Holding	of	Virtual	Currencies)	
(โดยเฉพาะในส่วนที่กิจการถือครองไว้เพื่อกิจการเอง	–	Held	by	an	Entity	on	Its	Own	Behalf)	และไม่พิจารณา	Initial	Coin	
Offerings	(ICOs)	ที่กิจการเป็นผู้ออกอยู่ในขอบเขต	(Out	of	Scope	of	the	Standard)
	 ASBJ	พิจารณาว่าการที่กิจการถือครอง	Virtual	Currencies	 เป็นสินทรัพย์ของกิจการ	แต่ได้ก�าหนดหลักการ 
วัดมูลต่างหากเนื่องจากมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่น่าจะจัดประเภทเข้าเป็นสินทรัพย์ต่างๆ	ที่มีอยู่

การวัดมูลค่า Virtual Currencies ในงบแสดงฐานะการเงิน
 		กรณีที่มีตลาดซื้อง่ายขายคล่องรองรับ	(Active	Market	Exists)
	 				-	ให้วัดมูลค่าด้วยราคาตลาด	(Market	Price)	และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาให้ปรับเข้างบก�าไรขาดทุน
 		กรณีที่ไม่มีตลาดซื้อง่ายขายคล่องรองรับ	(Active	Market	Does	not	Exist)
	 				-	ให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน	(โดยต้องตรวจสอบการด้อยค่าด้วย)
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Singapore IFRS Convergence Journey
	 Institute	of	Singapore	Chartered	Accountants	 ได้น�าเสนอที่ประชุมให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้	 IFRS 
อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะท�าให้ต้องน�า	 IFRS1	First-time	adoption	of	 IFRS	มาใช้	ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศสิงคโปร์โดยส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับ	 IFRS	แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างในส่วน (ก)	 วันที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
IFRS	3,	IFRS	10,	IFRS	11,	IFRS	12,	IAS	27,	IAS	28,	IAS	36	และ	IAS	38	(ข) ความแตกต่างในส่วนของ	Provision	ภายใต้	
IAS	16	และ	IFRS	2	และ	(ค) แนวทางปฏิบัติในส่วน	IFRIC	15	และ	IAS	12	ทั้งนี้	ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	
1	มกราคม	2561	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติตาม	IFRSs	
	 การเตรียมพรอ้มส�าหรับการถอืปฏบิัตติาม	IFRSs	เต็มรูปแบบเปน็ความทา้ทาย	เนื่องจากในกรณทีี่กจิการไมเ่คยปฏบิัติ
ตาม	IFRSs	มาก่อนจะต้องน�า	IFRS	1	มาปฏบิตัซิึง่มคีวามยุง่ยากและกจิการผูจ้ดัท�างบการเงนิอาจประสบปัญหาในการเกบ็ข้อมลู
เพื่อปรับงบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าใช้	IFRSs	มาโดยตลอด	จึงอาจท�าให้ต้องเลือกทางเลือกอื่นซึ่ง	IFRSs	อนุญาตแทน

DAY

2
การประชุมวันที่สอง : 22 พฤศจิกายน 2561

AOSSG Update
	 การประชุมวนัทีส่องเริม่ข้ึนโดยมตีวัแทน	AOSSG	จาก
ประเทศจีนน�าเสนอที่ประชุมในประเด็นต่าง	ๆ	รวมถึง 

กิจกรรมของ	AOSSG	ในช่วงปี	2018-2019	รายละเอียดโดยสรุป	ดังนี้

 ASAF Membership
	 ในวนัที	่30	ตลุาคม	2018	(2561)	IFRS	Foundation	ประกาศองค์ประกอบใหม่ของ	ASAF	Membership	ซึง่	AOSSG’s	

Chair	Advisory	Committee	(the	AOSSG	CAC)	ได้หารือกันในการเสนอตัวแทนจาก	AOSSG	เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน	ASAF 
เพิม่เตมิและจากการหารือ	the	AOSSG	CAC	ได้ตดัสนิใจทีจ่ะเสนอ	Mr. Shiwaji Bhikaji Zaware	(ตวัแทนจากประเทศอนิเดยี)	
โดยมีวาระการเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนธันวาคม	2561-2564

 Meeting with the Trustees of IFRS Foundation
	 ในวันที่	31	มกราคม	2018	 (2561)	the	AOSSG	CAC	ได้เข้าประชุมร่วมกับ	the	 IFRS	Foundation	Trustees	 

(the	Trustees)	ทีป่ระเทศฮ่องกง	ในการประชุม	the	AOSSG	CAC	ได้น�าเสนอในทีป่ระชมุรบัทราบกจิกรรมของ	AOSSG	กลยทุธ์
และแผนงานความร่วมมือระหว่าง	AOSSG	และ	the	Trustees	ทั้งนี้	the	AOSSG	CAC	ได้ร้องขอให้	the	Trustees	สนับสนุน	
AOSSG	ในส่วนของ	Mentoring	Programme,	Working	Group	Activities	และ	Education	Materials	และการประชุม 
ร่วมระหว่าง	the	AOSSG	CAC	และ	the	Trustees	ครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่	29	มกราคม	2562	ณ	เมืองกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซีย
	 อย่างไรก็ตาม	ตัวแทน	the	AOSSG	CAC	ได้สอบถามตัวแทนจากประเทศสมาชิกถึงประเด็นที่ต้องการให้ไปหารือหรือ 
ขอความสนบัสนนุจาก	the	Trustees	ในวาระต่อไป	ซึง่ในทีป่ระชมุได้เหน็พ้องให้ขอความสนบัสนนุจาก	the	Trustees	ในเรือ่ง	(ก) 
การท�างานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วน	IFRS	Implementation	(ข) ความสนับสนุนต่าง	ๆ 	รวมถึง	การจัดให้มี	Educational	
Materials	และ	IFRS	Website	Materials	และการลดค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน	IFRSs	(Subscription	Fees	for	IFRSs)
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 Mentoring Programme
	 -	ประเทศสมาชิกของ	AOSSG	สามารถของความช่วยเหลือจาก	the	AOSSG	CAC	และประเทศสมาชิก	AOSSG 

อื่น	ๆ	ในการเข้าถึงการใช้งาน	IFRSs	(IFRS	Standards	Application)	ในบริบททาง	Jurisdiction	ของประเทศ
	 -	ที่ประชุมได้รับทราบว่าในขณะนี้ตัวแทนจากประเทศเกาหลีได้เข้าร่วมสนับสนุนในส่วน	Mentoring	Programme 
กับประเทศเวียดนามในช่วงเดือนกันยายน	2561
	 -	ตัวแทน	AOSSG	จากประเทศเนปาลและกัมพูชาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม	 the	 IFRS	Workshop	จัดขึ้นโดย	China 
Accounting	Standards	Committee	 ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้	ประเทศจีนในช่วงเดือนกรกฎาคม	2561	ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ	
Mentoring	Programme
	 -	 ในที่ประชุมได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ	 เข้าร่วม (ก) Mentoring	Programme	ในฐานะ	Mentor	และ	
Mentee	และ	(ข)	เป็นคณะท�างาน	(Working	Group)	กับประเทศสมาชิก	AOSSG	ที่ได้ด�าเนินการอยู่แล้วในการศึกษา	IFRS	
Application	และ	Implementation

   Potential AOSSG Members
	 -	ในช่วงเดือนตุลาคม	2561	Financial	Reporting	Council	 (FRC)	ของประเทศบังคลาเทศยื่นใบสมัครขอเข้าเป็น

สมาชกิ	AOSSG	ซึง่ทีป่ระชมุ	AOSSG	ได้ขอให้ประเทศสมาชกิโหวตเพือ่รบัประเทศบงัคลาเทศเข้าเป็นสมาชิก	ซึง่ประเทศสมาชกิใน 
องค์ประชุมวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	ทุกประเทศได้เห็นชอบให้รับประเทศบังคลาเทศเข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่	27	ของ	AOSSG
	 -	 ในช่วงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม	2561	ประเทศตุรกีและประเทศลาวแสดงความสนใจที่จะขอเข้าร่วมเป็น 
สมาชิก	AOSSG	แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

 
 การใช้งาน IFRSs ของประเทศสมาชกิ (Application of IFRSs in AOSSG Member Jurisdictions)

9 
 

เข้าเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกในองค์ประชุมวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ทุกประเทศได้เห็นชอบให้รับ
ประเทศบังคลาเทศเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 27 ของ AOSSG 

- ในข่วงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2561 ประเทศตุรกีและประเทศลาวแสดงความสนใจที่จะ
ขอเข้าร่วมเป็นสมาขิก AOSSG แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว 
 (5) ก า ร ใช้ ง าน  IFRSs ข อ งป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก  (Application of IFRSs in AOSSG Member 
Jurisdictions) 
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9 
 

เข้าเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกในองค์ประชุมวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ทุกประเทศได้เห็นชอบให้รับ
ประเทศบังคลาเทศเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 27 ของ AOSSG 

- ในข่วงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2561 ประเทศตุรกีและประเทศลาวแสดงความสนใจที่จะ
ขอเข้าร่วมเป็นสมาขิก AOSSG แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว 
 (5) ก า ร ใช้ ง าน  IFRSs ข อ งป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก  (Application of IFRSs in AOSSG Member 
Jurisdictions) 
  

 

 

Insurance Contracts
	 ตวัแทนคณะท�างานกลุม่ย่อยของ	AOSSG	ในเรือ่งสัญญาประกนัภัยจาก	Korea	Accounting	Standard	Board	น�าเสนอ 
ให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการหารือใน	Workshop	เรื่อง	IFRS	17	Implementation	ที่จัดขึ้น	ณ	เมืองโซล	ประเทศเกาหลี	

   Implementation Issues มีดังนี้    
 
   When to assess the significance of insurance risk
	 -	ผลของการหารือใน	workshop	ดังนี้	(ก)	ค�านิยามสัญญาประกันภัยภายใต้	IFRS	17	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ภายใต้	 IFRS	4	(ข)	 IFRS	17	จะมีแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมในการพิจารณาค�านิยามของสัญญาประกันภัย	(ค) ในกรณีที่สัญญา
ประกันภัยตกเป็นสัญญาประกันภัยภายใต้	IFRS	4	จะมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะตกเป็นสัญญาประกันภัยภายใต้	IFRS	17

 Accounting treatments for experience adjustment arising from insurance  
   acquisition cash flows
	 -	ผลของการหารือใน	workshop	ดังนี้	(ก)	experience	adjustment	ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการบริการในอนาคต 

ให้ถูกปรับกับอัตราก�าไรของงานบริการตามสัญญา	(contractual	service	margin)	 ในขณะที่	experience	adjustment 
ที่เกิดขึ้นอันเก่ียวกับการบริการในช่วงเวลาปัจจุบันหรือในงวดที่ผ่านมาให้รับรู้ในก�าไรขาดทุน	(ข)	 insurance	acquisition 
cash	flows	ให้รับรูแ้ยกต่างหากข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการ	(separately	based	on	its	natures,	rather	than	on	either	side)

 The estimation of cash flows for reinsurance contract
	 -	ผลของการหารือใน	workshop	คือ	ขอบเขตของสัญญารับประกันภัยต่อให้รวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญา

ประกันภัยหลักที่คาดว่าจะออกในอนาคต
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 Coverage units for reinsurance contract issued
	 -	ผลของการหารือใน	workshop	ดังน้ี (ก)	 IFRS	17	มีสมมติฐานว่าผู้รับประกันหลัก	(primary	 issuer)	และผู้รับ

ประกันต่อ	 (reissuer)	 มีข้อมูลท่ีเท่ากัน	 (symmetrical	contract	 information)	 	ดังนั้น	หากมีเงื่อนไขและสถานการณ์ 
ไม่แตกต่างกัน	ผลลัพธ์ก็ควรจะไม่แตกต่างกัน	 (ข)	 IFRS	17	ไม่ได้มีสมมติฐานว่าผู้เกี่ยวข้องจะมีข้อมูลที่เท่ากันอย่างสมบูรณ์	
(Perfectly	 symmetrical)	 กิจการจึงสามารถใช้ข้อมูลอื่น	ๆ	สนับสนุนนอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้รับจากตลาด	และ 
(ค)	IFRS	17	ยอมรับผลลัพธ์ทางการบัญชีที่แตกต่างกันระหว่างผู้รับประกันภัยหลักและผู้รับประกันภัยต่อ	

 A ‘cliff effect’ in the accounting for contracts under VFA
	 -	 ผลของการหารือใน	workshop	 ดังน้ี	 (ก)	 IFRS	 17	 ยังคงใช ้หลัก	 Principle-based	 accounting 

(ข) กิจการที่ใช้	 IFRS17	ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ประกอบกับหารือในการใช้งานภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและ 
(ค)	การใช้วิจารณญาณอาจมีความแตกต่างกันในหลากหลาย	Jurisdictions	และ	ผลิตภัณฑ์	และ	 (ง) IASB	ไม่มีแผนงาน 
ในการหารือว่าจะขยายขอบเขตของ	VFA

 Application of weighted-average discount rates for groups of insurance 
   contracts

	 -	 ผลของการหารือใน	workshop	ดังนี้	 (ก)	 ควรใช้อัตราคิดลดปัจจุบันในการวัด	 fulfillment	 cash	flows 
(ข) วัตถุประสงค์ของการใช้อัตราคิดลดแบบถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักเพื่อท�าให้การใช้อัตราคิดลด	ณ	วันรับรู ้เริ่มแรกง่ายขึ้น 
(ค)	ผลรวมของ	fulfillment	cash	flows	ซึ่งค�านวณด้วยอัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักอาจจะแตกต่างจากผลรวมซึ่งค�านวณ
โดยใช้อัตราคิดลด	ณ	วันที่รับรู้รายการ		และ	(ง) ผลต่างจากการค�านวณด้วยอัตราคิดลดทั้งสองจะปรับปรุงโดย	CSM

 What discount rates should be applied to changes in the risk adjustment  
   for non-financial risk that related to future service

	 -	ผลของการหารือใน	workshop	ดังนี้	(ก) IFRS	17	ไม่ได้ระบุเทคนิคในการประมาณการที่ควรใช้เพื่อก�าหนดการ
ปรับปรุงความเสี่ยงส�าหรับความเสี่ยงที่มิใช่การเงิน	และ (ข) IFRS	17	ให้ทางเลือกที่จะรวมการเปล่ียนแปลงของการปรับปรุง
ความเสี่ยงส�าหรับความเสี่ยงที่มิใช่ตัวเงิน	หรือให้รับรู้ในรูปแบบของรายได้บริการและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ทั้งน้ี	การเลือกใช้
อัตราคิดลดให้กิจการท�าการเลือกใช้แต่ต้องอยู่บนหลักความสม�่าเสมอ
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Survey on the Application of IFRS 16 Leases on Ijarah
	 ตัวแทนจากประเทศมาเลเซียรายงานต่อที่ประชุมการศึกษา	(Survey)	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	IFRS16	Leases	on	
Ijarah	โดยเฉพาะในกรณขีอง	Islamic	Banking	ในประเทศมสุลิมในฐานะผู้ให้เช่า	โดยการศึกษานีเ้ป็นการท�างานของคณะท�างาน
ซึ่งประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ปากีสถาน	ซาอุดิอาระเบีย	และซีเรีย	ผลการศึกษาพบว่าบางประเทศใช้ข้อก�าหนด
ของ	IFRS16	กับ	Ijarah	แต่บางประเทศไม่ได้น�าข้อก�าหนดนี้ไปใช้	แต่ใช้แนวทางที่ก�าหนดขึ้นในประเทศนั้น	ๆ	แทน	ด้วยเหตุผล
ความจ�าเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางเทคนิคของข้อก�าหนดของมาตรฐานฯฉบับนี้		

Implementation Issues - IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 และ IFRS 17
	 ตัวแทนจากประเทศศรีลังกาน�าเสนอที่ประชุมถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ	เกี่ยวกับ	IFRS	9,	IFRS	15,	IFRS	16	และ	
IFRS	17	ส�าหรับประเทศศรีลังกา
 - ประเด็นในการน�า IFRS 9	มาปฏิบัติ	(ในปี	2018):	การตั้ง	Provision	ของธนาคารและสถาบันการเงิน
 - ประเด็นในการน�า IFRS 15	มาปฏิบัติ	(ในปี	2018):	การพิจารณา	variable	considerations	ในขั้นตอนที่	3	ของ	
5-step	model
 - ประเด็นในการจะน�า IFRS 16	มาปฏิบัติ	(ในปี	2019):	การระบุสัญญาเช่า,	การตีความ	Low	value	exemption,	
การละเมิด	loan	covenants,	อัตรา	ROA	ที่ลดต�่าลง	และ	thin	capitalization	issues
 - การเลื่อนวันถือปฏิบัติ IFRS 17	ออกไป

IFRS9 and 15: Singapore-specific application challenges
	 Institute	of	Singapore	Chartered	Accountant	น�าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงความท้าทายของการน�า	IFRS	9	
และ	IFRS	15	มาใช้ในปี	2018
 - IFRS 9:	ประเด็นเกี่ยวกับ	Benchmark	rates/	Bail-in	clauses	และ	SPPI	criteria,	Expected	Credit	Loss	Data	
Challenges	(ประเด็นด้านความพร้อมของข้อมูลและการประยุกต์ใช้	ECL	Model)
 - IFRS 15: ประเด็นปัญหาเรื่องข้อมูล	เช่น	ราคาขายเอกเทศ	อัตราคิดลด	และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน	

 

Experience about the transition to IFRS in Saudi Arabia
	 Saudi	Organization	of	Certified	Public	Accountants	(SOCPA)	ประเทศซาอุดิอาระเบีย	รายงานต่อที่ประชุม
ถึงความคืบหน้าในการน�า	 IFRS	ไปใช้ในประเทศซาอุดิอาระเบีย	 โดยได้มีการน�าเสนองบการเงินตาม	 IFRS	แบบเต็มรูปแบบ 
ในปี	2017	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และปี	2018	ส�าหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
โดยได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี	2016	และ	2017	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	มีการเพิ่มเติมข้อก�าหนดหรือปรับเปลี่ยนบางประการ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการน�า	IFRS	ไปใช้มากขึ้น	
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Update of IFRS Application  
in Thailand

	 ตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	ประเทศไทยได้รายงานต่อที่ประชุมสรุปความคืบหน้า 
ของการน�า	 IFRS	 ไปใช้ในประเทศไทย	ซึ่งประเทศไทยมีแผนการใช้	 IFRS	 เต็มรูปแบบในปี	 2020	และได้มีแผน 
ในการบังคับใช้มาตรฐานฉบับต่าง	ๆ	ดังนี้	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย  

TFRS	15 1	มกราคม	2019

TFRS	9 1	มกราคม	2020

TFRS	16 1	มกราคม	2020

TFRS	17 1	มกราคม	2023

TFRS	for	NPAEs	(ปรับปรุงใหม่)	 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยปี	2020

	 เจ ้าภาพในการจัดการประชุมกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่ได ้ส ่งตัวแทนเข้าร ่วมการประชุม 
โดยการประชมุครัง้ที	่11	จะจดัขึน้ทีป่ระเทศอินเดียโดยม	ีMr. Shiwaji Bhikaji Zaware	ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง	Chairman	
of	Accounting	Standards	Board	ของ	The	Institute	of	Chartered	Accountants	of	India	รับเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดการประชุม	หลังจากนั้น	เจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้	ได้กล่าวปิดการประชุม	
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