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สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019)  

   ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  
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สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“มาตรฐานฯ”)  ด้วยต้องการให้รายงานทางการเงินของ
กิจการภายในประเทศไทย มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน รวมถึงส ามารถเปรียบเทียบได้ใน
ระดับสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพในการออกมาตรฐานฯ และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมาตรฐานฯ มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน จึงมีกระบวนการจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Due process)* มีการ
ด าเนินการเป็น 6 ข้ันตอน คือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*สามารถศึกษากระบวนการจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Due process) โดยละเอยีดทางเว็บไซตส์ภาวิชาชีพบัญช ี
 

เนื่องด้วยทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“Thai Financial Reporting Standard: TFRS”) ซึ่งปัจจุบัน

จั ดท าขึ้ นตามเกณฑ์ที่ ก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการรายง านทางการเงินระหว่ างประเทศ โดยจะมีผลบั งคับใช้ 

ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
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ดังนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มใน  
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะเป็นมาตรฐานซึ่งแปลมาจาก IFRS BV 2019 ซึ่งการปรับปรุงในปีนี้ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาและหลักการสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าวแล้วจะมี TFRS จ านวน 8 ฉบับ ที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการใน
บางเร่ืองเพื่อให้มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ 

TAS/TFRS การปรับปรุง/เพ่ิมเติมหลักการ 
TFRS 9  

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดกับการได้รับการชดเชย สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่
เง่ือนไขการช าระก่อนก าหนดซึ่งเป็นผลท าให้ได้รับการชดเชยในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผล
ส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นแทนการวัดมูลคา่ด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

TAS 28  
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า 

ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการถือ
ปฏิบัติส าหรับส่วนได้เสียระยะยาวดังกล่าวของกิจการ (ท่ีไม่ได้น าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติ) ใน
เรื่องผลขาดทุนใด ๆ หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ก่อนถือปฏิบัติ
ตาม TAS 28 

TAS 19  
เรื่อง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ ได้ระบุวิธีการที่
กิจการจะก าหนดค่าใช้จ่ายบ านาญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการลง หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์) ส าหรับโครงการบ านาญผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้
ได้เกิดขึ้น TAS 19 ได้ระบุวิธีการที่กิจการถือปฏิบัติส าหรับโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการท าการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สุทธิ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการในการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ การปรับปรุง
ดังกล่าวนี้ก าหนดให้กิจการใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบันจากการวัดมูลค่าใหม่นี้ เพื่อก าหนดต้นทุน
บริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส าหรับส่วนที่เหลืออยู่ของรอบระยะเวลารายงานภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงโครงการ 

TFRS 3 
เรื่อง การรวมธรุกิจ 

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เป็นการด าเนินงานร่วมกัน 
ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ 

TFRS 11 
เรื่อง การร่วมการงาน 

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการด าเนินงานร่วมกัน 
ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ 

TAS 12 
เรื่อง ภาษีเงินได ้

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้โดยสอดคล้องกับ
การเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร 

TAS 23 
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า หากสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขท่ีเกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว
ข้างต้น กิจการต้องน ามาถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย 

TFRS 1 
เรื่อง การน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมา
ใช้เป็นครั้งแรก 

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับข้างต้น 
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คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลัการ มาถือปฏิบัติในประเทศไทย  
จึงจัดให้มีการสัมมนาพิจารณ์เพื่อท าความเข้าใจหลักการและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของร่างมาตรฐานฯ จ านวน 8 ฉบับ
ดังกล่าวขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ ดังนี้   
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การรวบรวมแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา 
ผลกระทบที่อาจได้รับจากการบังคับใช้มาตรฐานฯ  

ข้อมูลความเห็นนี้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 
โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 72.62 จากจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ทั้งสิ้นจ านวน 
252 คน แบ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จ านวน 97 ราย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) จ านวน 8 ราย ผู้ท าบัญชี/
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี จ านวน 105 ราย CFO จ านวน 8 ราย อ่ืน ๆ จ านวน 52 ราย  
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแบ่งตามประเภทธุรกิจ 14 ประเภท ดังนี้
ประกันภัยและประกันชีวิต
สื่อสารและโทรคมนาคม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
สื่อและบันเทิง
ธุรกิจการเกษตร
พลังงานและสาธารณปูโภค
ค้าปลีกและสนิค้าอุปโภคบริโภค 
สินค้าอุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองด่ืม
เทคโนโลยี
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต
การแพทย์
บริการ 
ธุรกิจการเงิน
อ่ืน

 
 
 
 

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2562 
(BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรตคิุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 
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สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (8 ฉบับ)  

1. ท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในแต่ละฉบับมีระดับผลกระทบกับงบการเงินของกิจการ หรือต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบข องท่านมากน้อยเพียงใด 
(โปรดท าเครื่องหมายกากบาท (✓) ลงในตารางด้านล่าง ทั้งนี้กรุณาเลือกเพียงค าตอบเดียวในแต่ละค าถาม เพื่อจะน ามาใช้ส าหรับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป) 

ล าดับ Ref. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ระดับของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ไม่กระทบ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มาก

ที่สุด 
ไม่แสดง
ความเห็น 

รวม 

กลุ่มเพ่ิมเติมหลักการในมาตรฐานฯ   
1 TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

เพิ่มเติมเรื่อง การจ่ายช าระก่อนครบก าหนดท่ีก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ 
7.10% 3.28% 28.42% 36.61% 20.77% 3.27% 0.55% 100 

2 TAS 28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า เพิ่มเติมเรื่อง ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

11.48% 6.56% 19.13% 39.89% 21.31% 1.63% 0 100 

3 TAS 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
เพิ่มเติมเรื่อง การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือ 
การจ่ายช าระผลประโยชน์  

4.37% 9.84% 24.04% 38.80% 20.22% 2.73% 0 100 

กลุ่มขยายความหลักการเดิม (เพ่ือความชัดเจน) ในมาตรฐานฯ   
4 TFRS 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ  

ขยายความเรื่อง เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เป็นการ

ด าเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ 

15.30% 7.10% 22.40% 38.80% 14.22% 1.09% 1.09% 100 

5 TFRS 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
ขยายความเรื่อง เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการ
ด าเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ 

20.22% 5.46% 25.68% 34.97% 12.57% 0.55% 0.55% 100 

6 TAS 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  
ขยายความเรื่อง การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้
โดยสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร 

9.84% 3.83% 30.60% 34.97% 19.67% 1.09% 0 100 
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ล าดับ Ref. ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ระดับของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ไม่กระทบ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มาก

ที่สุด 
ไม่แสดง
ความเห็น 

รวม 

7 TAS 23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
ขยายความเรื่อง หากสินทรัพย์ที่ เข้าเ ง่ือนไขที่ เกิดจากเงินที่กู้มา
โดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 
ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องน ามา
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย 

11.48% 6.56% 26.79% 37.04% 15.86% 1.09% 1.09% 100 

8 TFRS 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

11.48% 12.57% 19.13% 28.42% 18.58% 2.73% 7.10% 100 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ  
(1) ควรจัดท าตัวอย่างประกอบความเข้าใจส าหรับ TFRS 9 แยกตามกลุ่มธรุกิจ 
(2) ควรแยกระดับของผลกระทบการเปลีย่นแปลง เป็นดังนี ้1) ผลกระทบด้านฐานะการเงิน 2) ผลกระทบด้านการเตรียมพร้อมตาม TFRS เช่น การปรับระบบ  
(3) ควรสรุปว่าเนื้อหาส่วนใดของ TAS 19 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติในประเทศไทยและควรอธิบายหลักการที่ชัดเจนของการแก้ไขมาตรฐานฯ ฉบับนี้ 
(4) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจถามเหตผุลในการปฏบิัติใช้ TFRS 1 ว่าเหตุใดต้องให้ Deemed Cost ในบาง Cost  
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2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจส าหรับเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มี
การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) นี้ มากน้อยเพียงใด  

ก่อนสัมมนา 

 
 

หลังสัมมนา 

 
 
 

3. ท่านคิดว่าสภาวิชาชีพบัญชีควรจัดหลักสูตรอบรมโดยเฉพาะ หรือจัดท าคู่มืออธิบายเพิ่มเติมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวหรือไม่ 

 

 ร้อยละ 

ควรจัดอบรม 13.11% 

ควรจัดท าคู่มือ 4.92% 

ควรจัดอบรมและจัดท าคู่มือ 71.58% 

ไม่จ าเปน็ 1.65% 

ไม่แสดงความเห็น 8.74% 

ความเข้าใจก่อนสัมมนา ร้อยละ 

น้อยมาก 15% 
น้อย 39% 
ปานกลาง 36% 
มาก 3% 
มากที่สุด 0% 
ไม่แสดงความเห็น 7% 
รวม 100 

ความเข้าใจหลังสัมมนา ร้อยละ 

น้อยมาก 0 
น้อย 10% 
ปานกลาง 48% 
มาก 31% 
มากที่สุด 1% 
ไม่แสดงความเห็น 10% 
รวม 100 

น้อยมาก
15%

น้อย
39%

ปานกลาง
36%

มาก
3%

มากที่สุด
0%

ไม่แสดงความเห็น
7%

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่แสดงความเห็น

น้อยมาก
0%

น้อย
10%

ปานกลาง
48%

มาก
31%

มากที่สุด
1%

ไม่แสดงความเห็น 10%

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ ไมแ่สดงความเห็น
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ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ควรมีตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฯ แต่ละฉบับที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่เข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรบ้างและมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
2) หากมีการจัดอบรมเฉพาะมาตรฐานฯ แต่ละฉบับ ขอให้เน้นกรณีศึกษาหรือตัวอย่างในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

เพือ่จะได้น าไปปฏิบัติใช้ได้ 
3) กรณีที่มาตรฐานฯ มีผลกระทบและส่งผลให้กิจการต้องเตรียมความพร้อม ควรจัดสัมมนาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ใน

ประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี  
4) ควรมตีัวอย่างประกอบเพิ่มเติม (แสดงภาพตัวอย่างประกอบ) ส าหรับ TAS 19  
5) ยังไม่เข้าใจว่า TFRS 16 จะส่งผลกระทบต่อ TAS 23 อย่างไร  
6) ควรมีตัวอย่างเพิ่มเติมส าหรับ TAS 23 ในการปรับใช้ตาม TFRS 16 
7) ควรมีตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม ส าหรับ TAS 12 เพื่อให้เข้าใจชัดเจนถึงผลกระทบเรื่องของภาษีกับเงินปันผล  

ที่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทย  
8) การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฯ แต่ละฉบับ ควรแยกเป็น  

1) ผลกระทบด้านฐานะการเงิน  
2) ผลกระทบด้านการเตรียมระบบและบุคลากรในการปรับข้อมูล 

9) ควรเผยแพร่เป็นบทความ คู่มือ และจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง 
 

 
 

************************************************ 


