
 สวสัดสีมาชิกทุกท่านนะครับ...หลายๆ ท่านคงเพิง่หายเหนือ่ย
จากการจัดท�างบการเงิน การยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เนตให้กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ 
กรมสรรพากรของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา 
ช่วงเวลานี้ท่านจึงขอใช้เวลาพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวเพื่อชาร์จพลัง 
ให้กับตัวเองกันสักหน่อย วันนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้มาอัปเดต 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่ให้กับ
เหล่าสมาชิกทุกท่านได้ทราบกัน 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุก	 ๆ	 ปี	 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ส�าหรับกิจการที่มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะ	 (Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	 for	
Publicly	Accountable	Entities:	TFRS	for	PAEs)	ให้สอดคล้องตาม
นโยบายหรือทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที ่
สภาวชิาชีพบญัชีก�าหนดขึน้	 โดยให้มผีลบงัคับใช้ภายใน	 1	 ปีนบัจากวนัที่ 
ถอืปฏบิตัขิองมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(IFRS)			

TFRS ที่มีการปรับปรุงถ้อยค�าหรือขยายความให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหา 

เพิ่มเติมโดยไม่มีการเพิ่มหลักการพื้นฐาน จ�านวน 4 ฉบับ ได้แก่ TFRS 2, TFRS 4, TAS 28 และ 

TAS 40 โดยสามารถอธิบายสรุปการปรับปรุงตามตาราง ดังนี้

มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

TFRS 2  

เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

    การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
โดยได้เพิ่มข้อก�าหนดทางการบัญชีส�าหรับ
(ก)	 ผลกระทบจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน 
ส�าหรับการวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด	 (เป็นการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักการ)
(ข)	 วิธีการทางบัญชีส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะของการช�าระด้วยยอดสุทธิส�าหรับ
ภาระผูกพันภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	และ
(ค)	 การปรับปรุงเงื่อนไขและข้อก�าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภท 
จากการจ่ายช�าระด้วยเงนิสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทนุ	โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการปรบัปรงุเงือ่นไข
และข้อก�าหนดสามารถรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้

TFRS 4 

เรื่อง สัญญา 
ประกันภัย

      การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) ท�าให้มีปัญหาเกิดขึ้น 
จากวันที่มีผลบังคับใช้ที่แตกต่างกันของ TFRS 9 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) (IFRS 4 ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน 
วันที่ 1 มกราคม 2565 ดังน้ัน TFRS 4 ที่ปรับปรุงในฉบับน้ีจึงได้ให้วิธีทางเลือกในการปฏิบัติตาม 
TFRS 9 ของธุรกิจประกันภัยไว้ดังนี้
(ก)	การยกเว้นการถอืปฏิบติัตาม	TFRS	9	เป็นการชัว่คราว	–	กจิการทีม่กีจิกรรมหลักเกีย่วข้องกบัการประกนัภยั 
อาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูล
ส�าหรบัธรุกจิประกันภยั	แทนการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	โดยการยกเว้นการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	นีส้ามารถ
เลือกได้จนถึงรอบปีบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่	1	มกราคม	2565	หรือก่อน	TFRS	17	มีผลบังคับใช้
(ข)	วิธีปรับผลกระทบรายการ	(The	Overlay	approach)	–	ซึ่งวิธีการนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย

	 ส�าหรับปีนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับปรับปรุง	
2561	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 อยู่ระหว่างกระบวน 
การจัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็น 
ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันท่ี 
31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 (Bound	 Volume	 2018	 Consolidated 
without	early	application)	โดยจะมผีลบงัคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	

	 ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อม	
ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปีน้ี	 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจึงได้
สรุปการปรับปุรงในเบื้องต้น	ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2561 
มีทั้งหมด 58 ฉบับ ซึ่งสามารถแบ่งการปรับปรุงออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่

กลุ่มที ่

1

มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐาน

การรายงานทางการ เง ิน

ฉบับ
ปรับปรุง

2561



 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกทุกท่าน 
จะได้รบัทราบข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ รวมถงึได้น�าข้อมลูไปใช้เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในกรณีทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัปรบัปรงุ 2561 
นัน้มผีลกระทบกบักจิการของท่าน โดยท่านสามารถศกึษาหลกัการหรอื
ความคบืหน้าของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบบัได้ที่
เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี >> http://www.fap.or.th/Article/
Detail/78326

มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน
การปรับปรุง

TAS 28 

เรื่อง เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า

	 	 	 อธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการที่เลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธี 
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ	(ซึง่ถอืโดยกจิการหรอืถอืโดยทางอ้อมผ่านกจิการซึง่เป็นกจิการร่วมลงทนุ	
กองทุนรวม	กองทรัสต์	หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน)	
โดยกจิการต้องเลอืกวธิกีารนีใ้นแต่ละบรษิทัร่วมหรอืการร่วมค้า	ณ	วนัทีร่บัรูร้ายการครัง้แรกของบรษัิทร่วม
และการร่วมค้า
	 	 	 นอกจากนี้ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า

TAS 40 

เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์ 
เพื่อการลงทุน

	 	 	 อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่น	 ๆ	 หรือโอนจากบัญชี 
อืน่	ๆ 	มาเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเฉพาะเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานของอสงัหารมิทรัพย์นัน้

Tips: สงสัยจังว่าท�าไมมีมาตรฐานออกใหม่หลายฉบับ 

แต่จ�านวนฉบับที่เพิ่มขึ้นจึงมีนิดเดียวเองนะ

TFRS ที่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับ

ใช้ในประเทศไทย (กลุ่มที่ 2) โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง

เนื้อหาอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่อย่างใด จ�านวน 22 ฉบับ

กลุ่มที่ 

3

TFRS ท่ีเป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิง 

ปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

แต่อย่างใด จ�านวน 24 ฉบับ

กลุ่มที ่

4

กลุ่มที่ 

2

TFRS ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย  จ�านวน 

8 ฉบับ
1
  ได้แก่ TFRS 1, TFRS 15, TFRS กลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7, TFRS 9, TAS 32, 

TFRIC 16 และ TFRIC 19) และ TFRIC 22

1- TFRS 1 อยู ่ ระหว ่าง ข้ันตอนการพิจารณาให ้ความเห็นชอบ 
     ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
- TFRS 15 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561
- TFRS กลุ ่มเครื่องมือทางการเงินอยู ่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา 
      ให้ความเหน็ชอบในคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี  
 (กกบ.) ทั้งนี้วันที่มีผลบังคับใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- TFRIC 22 อยู ่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

     ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยได้ทีเ่วบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัช ี>> http://www.fap.or.th/
Article/Detail/67446

โดย.. ส่วนวิชาการมาตรฐานทางบัญชี

กระทบยอดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง 2561

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับปรับปรุง	2560

56					ฉบับ

	 บวก	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับใหม่	(กลุ่มที่	2)

8					ฉบับ

	 หัก	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ที่ยกเลิก
 *TAS 11, TAS 18, TSIC 31, TFRIC 13, 
 TFRIC 15 และ TFRIC 18 (เนื่องจากถูกแทนที่    
    โดย TFRS 15)

(6)					ฉบับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง 2561

58    ฉบับ


