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ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

(IASB Chairman) 

กับ รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี  

และคุณอุณากร พฤฒิธาดา

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

 เม่ือวันท่ี 25-26 กันยายน พ.ศ. 2560  สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะ

องค์กรวชิาชพีของประเทศไทย ซึง่เป็นสมาชกิของ IFRS Foundation น�าโดย 

รศ.ดร.สมชาย สุภทัรกลุ ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และ 

นางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการในคณะก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม  World Standard-setters Conference 2017 

ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยในการประชุมได้มีการสรุปภาพรวมของ

นโยบายและแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Financial Reporting Standards) เพื่อให้ประเทศ

สมาชิกได้รบัทราบเกีย่วกบัแนวโน้มการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ การก�าหนดและการบังคับใช้ ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและ

ความก้าวหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปรบัปรงุ

ใหม่ เช่น สัญญาประกันภัย (Insurance Contracts) เครื่องมือทางการเงิน 

(Financial Instruments) กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ 

(Conceptual Framework for Financial Reporting) และการน�าไปถือ

ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (IFRS for SMEs) โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 

ผู้แทนหน่วยงานก�าหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลก

 ประเด็นส�าคัญในการประชุมครั้งน้ี คือ IFRS 17 Insurance 

Contracts และการอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ Rate-regulated Activities  

และ Financial Instruments with Characteristics of Equity นอกจากน้ี  

ยังมี Education Sessions ซ่ึงมีการอภิปรายกันใน 4 ประเด็น ได้แก ่

The Effects and The Core Requirement of IFRS 17 Insurance 

Contracts, Better Communication in Financial Reporting, 

Maintenance Activities/Supporting Implementation และ Conceptual 

Framework

ผู้แทนหน่วยงานกำาหนดมาตรฐานการบัญชีจากทั่วโลก
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 IFRS 17 Insurance Contracts : 

ในระดับนานาชาติ มาตรฐานฉบับดังกล่าว ได้ออกสู ่
ส า ยต านั กบัญ ชี เ มื่ อ เ ดื อ นพฤษภาคม  2560  
ที่ผ ่านมานี้ และจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2021 ซ่ึง
หมายความว่าประเทศไทยควรจะมีผลบังคับใช้ใน
ปี 2022 หรือปี 2565 เนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี ้
เน้นที่ประเภทของสัญญาที่เป็นการประกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าสัญญาน้ันจะ
เกิดขึ้นในธุรกิจประกันหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงหมายความ
ว่าสัญญาที่มีลักษณะในการรับประกันความเส่ียงท่ีจะ
เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดสัญญาดังกล่าวในธุรกิจ
ใดก็ตาม สัญญานั้นต้องท�าตามเงื่อนไขของ IFRS 17 
เนื้อหาของ IFRS 17 ต้องการให้มีการวัดมูลค่าหน้ีสิน
ทีเ่กิดจากสญัญาประกนัท่ีต้องน�าเสนอในงบแสดงฐานะ 
การเงิน โดยประมาณกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตปรับด้วยค่าความเสี่ยงและ Unearned Profit 
(หรือ Contractual Service Margin) คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากเน้ือหา 
ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าผลกระทบของ IFRS 17 จะมีมากข้ึน
ตามระยะเวลาของสัญญา มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะ
มีผลกระทบอย่างไร คงต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจใน
เนื้อหาของมาตรฐานที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งสภาวิชาชีพ
บัญชี โดยผ่านทางคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
บัญชีจะต้องจัดให้มีการท�าความเข้าใจและการท�า 
ประชาพิจารณ์ในล�าดับถัดไป 

 Rate-regulated Activities : 
กิจการบางแห่งด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับ ท�าให้
การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าถูกก�ากับไปด้วย ท้ังจ�านวน
เงินและเวลาในการเรียกเก็บเงินซ่ึงแน่นอนย่อมส่ง 
ผลต ่อรายได ้ที่ รับรู ้ของกิจการ โดย IASB เริ่ม 
Project นี้ ตั้งแต่ ปี 2008 โดยเผยแพร่ Exposure 
Draft: Rate-regulated Activities ในปี 2009 แต่  
Project นี้ ก็หยุดนิ่งไปสักพัก ต่อมามีการเผยแพร่ 
Request for Information: Rate Regulation 
ในปี 2013 และ Discussion Paper: Reporting 
the Financial Effects of Rate Regulation ในปี 
2014 ทั้งนี้ IASB วางแผนที่จะเผยแพร่ 2nd Exposure 
Draft หรือ Discussion Paper: Rate-regulated  
Activities ในปี 2018 โดย IASB ตั้งใจท่ีจะพัฒนา 
ให ้ เป ็นมาตรฐานฉบับใหม ่ทดแทน IFRS 14  
Regulatory Deferral Accounts โดยในการประชุม 
ครั้ง น้ีเป ็นการอภิปรายกลุ ่มย ่อยเกี่ยวกับ Rate- 
adjustment Mechanism ซึ่งสร้างความแตกต่าง
ชั่วคราว เมื่อ Regulated Rate ในงวดบัญชีหน่ึง 
มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่กิจการต้องด�าเนินการให้
ส�าเร็จในอีกงวดบัญชีหนึ่ง โดยการอภิปรายเน้นการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาว่า การรับรู้ความแตกต่างชั่วคราว

จาก Rate-adjustment Mechanism ในก�าไรขาดทุน
ท�าให้งบการเงินเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (faithful 
representation) มากขึ้นหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์
ว่า Right to Increase a Future Regulated Rate 
และ Obligation to Reduce a Future Regulated 
Rate เข้าเงื่อนไขค�านิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน 
หรือไม่ ตามล�าดับ 

 ซึ่งประเด็นหลักของกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ 
Input Cost Variance, Maintenance Timing  
Difference, Regulatory Cost Capitalization, 
Accelerated Cost Recovery, Performance 
Penalty และ Performance Bonus ทั้งนี้ IASB 
จะน�าผลการอภิปรายในครั้งนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลในการพัฒนาเป็นมาตรฐานในอนาคต นักบัญชี
ของกจิการทีเ่กีย่วข้องคงต้องตดิตามข้อสรปุของเรือ่งนี้ 
ต่อไป 

 Financial Instruments with 

Characteristics of Equity (FICE) :  IASB  
เผยแพร่ Discussion Paper ในปี 2008 แต่ Project 
นี้หยุดนิ่งไปสักพักใหญ่จนน�ากลับมาปัดฝุ ่นใหม่ 
ในปี 2012  ซึง่ด�าเนนิการควบคู่ไปกบั Comprehensive 
Conceptual Framework Project โดยวัตถุประสงค์
ส�าคัญของ Project นี้ คือ การหาหนทางหลากหลาย
เพือ่แก้ปัญหาของการใช้ IAS 32 โดยในการประชมุครัง้
นี้เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ Classification, 
Presentation และ Disclosure ของ FICE โดยการ
อภิปรายเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษา FICE 5 ประเภท 
ได้แก่ (1) Obligation to Deliver a Fixed Number 
of Ordinary Shares, (2) Variable Share-settled 
Bonds, (3) Shares Puttable for Fair Value, 
(4) Cumulative Preference Shares และ 
(5) Non-cumulative Preference Shares ซึง่ข้อเสนอ
ของ Project นี ้เกีย่วกบัเกณฑ์ในการพจิารณาให้เครือ่ง
มือทางการเงินเป็นหนี้สิน ได้แก่ (1) an obligation 
to transfer economic resources at particular 
point in time other than at liquidation หรือ 
(2) an obligation for a specified amount 
independent of the economic resources of 
the entity โดย IASB จะน�าผลการอภิปรายในครั้งน้ี
ไปเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลในการพัฒนาเป็นมาตรฐาน
ในอนาคต ข้อสรุปของประเด็นดังกล่าวอาจท�าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงการน�าเสนอเครื่องมือทางการเงินท่ี
มีลักษณะดังกล่าวในงบการเงินของไทยในอนาคตได้ 
นักบัญชีไทยคงต้องติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้
ต่อไป

โดย..คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
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