World
Standard-Setters
Meeting 2016

..หาก

จะถามว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวทีใดที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลก หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น การประชุม World Standard-Setters Meeting 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดย IFRS
Foundation โดยในปีนี้ จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งการ
ประชุมนี้ จะเป็นการสรุปภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS หรือ International Financial Reporting Standards) คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นว่าการ
ประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้มอบ
หมายให้ ผศ.วิภาดา ตันติประภา และ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้แทนของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
เพื่อเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนของสภาวิชาชีพบัญชี โดยท่านอาจารย์ทั้งสองได้น�าข่าวคราวที่น่าสนใจ
จากการประชุมดังกล่าวกลับมาฝากท่านสมาชิกกันอย่างจุใจ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 1
ภาพรวมของแผนการด� า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� า หนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IFRS Foundation
โดยสามารถแบ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่
• เรื่องที่ 1 จัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญา
ประกันภัย และ กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน
ให้สมบูรณ์
• เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างผู้จัดท�า
รายงานทางการเงินและนักลงทุน
• เรื่องที่ 3 ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการน�าเอามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบัติใช้
• เรื่องที่ 4 ตระหนักถึงแผนการท�าวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
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IASB ได้แจ้งทีป่ ระชุมเกีย่ วกับประเด็นทางมาตรฐานในเรือ่ งต่าง ๆ
ดังนี้
• เรือ่ งที่ 1 การพัฒนาการสือ่ สารระหว่างผูจ้ ดั ท�าและผูใ้ ช้รายงาน
ทางการเงินให้ดยี งิ่ ขึน้ หรือพูดในอีกแง่หนึง่ คือการปรับเข้าหากัน
ระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อให้รายงานทางการเงินได้รับการน�า
มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาในการจัดท�าและ
น�าเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด โครงสร้าง
และเนื้ อ หาของงบแสดงผลการด� า เนิ น งานทางการเงิ น
(Statement of financial performance) การรายงานแบบ
ดิจิทัล (Digital reporting) หลักการเปิดเผยข้อมูล IFRS
Taxonomy TM และเรื่องของความมีสาระส�าคัญ เป็นต้น
• เรื่องที่ 2 โครงการพัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงาน
ทางการเงิน (Conceptual Framework) โดยเริ่มมีการพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าจะเผยแพร่ร่างกรอบแนวคิดฯฉบับ
สมบูรณ์ในต้นปี 2017 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เรื่องนิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน

ประเด็นที่ 4

•

•

•

เรื่องที่ 3 โครงการการพัฒนารายงานทางการเงินที่ส�าคัญ
ได้แก่ การประกาศใช้ IFRS 4 สัญญาประกันภัย การพัฒนาการ
รายงานทางการเงินในส่วนของ Dynamic Risk รวมถึงเครือ่ งมือ
ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นส่วนของเจ้าของ และประเด็น
เกี่ยวกับ Rate-regulated Activities
เรื่องที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินในบางเรือ่ ง เช่น เผยแพร่รา่ งมาตรฐานทีป่ รับปรุงเนือ้ หาของ
IAS 8 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการประมาณการทาง
บัญชี และเนื้อหาโดยรวมที่เป็นผลมาจากการทบทวนการน�า
มาตรฐานไปปฏิบตั หิ ลังมีผลบังคับใช้ (Post Implementation
Review) รวมถึงการจัดประเภทรายการหนี้สินและการโอน
เปลี่ยนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และยังมีแผน
ในการเผยแพร่การปรับปรุงมาตรฐานฯ รอบประจ�าปี 20152017 เป็นต้น
เรื่องที่ 5 IASB ได้ระบุมาตรฐานฯ ที่เพิ่งเผยแพร่พร้อมวันที่มี
ผลบังคับใช้ในอนาคต โดย IFRS for SMEs ฉบับปรับปรุง 2015
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2017 IFRS9 : Financial instruments
IFRS15 : Revenue from Contracts with Customers
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2018 ส่วน IFRS16 : Leases จะมี
ผลบังคับใช้ในปี 2019

ประเด็นที่ 3

การรายงานผลการด� า เนิ น งานทางการเงิ น (Reporting
Financial Performance) ที่ประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
กลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายการปรับปรุงเนื้อหาของรายการในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของรายการก�าไรจากการด�าเนินงานโดยได้
ข้อสรุปว่า ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating profit) ควรเป็น
ก�าไรที่สะท้อนผลการด�าเนินหลักของกิจการ (Core performance
measure) หรือสะท้อนแบบจ�าลองในการด�าเนินธุรกิจ (Business
model) ของกิจการนั้น ๆ โดยไม่ควรก�าหนดนิยามอย่างเข้มงวด
ส� า หรั บ ก� า ไรจากการด� า เนิ น งานแต่ ค วรใช้ Principle-base
description หรือการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวก�าหนด
นอกจากนี้ กิจการควรน�าเสนอยอดรวมย่อยของก�าไรจากการด�าเนิน
งาน (Operating profit subtotal) ทั้งก่อนและหลังรายการก�าไร
ขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า (Non-recurring items) หรือรายการ
พิเศษอื่น ๆ (Other special items) เพื่อให้เห็นภาพของผลการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

ประเด็นที่ 5
การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ส� า หรั บ การรายงานทางการเงิ น
(Conceptual Framework) โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ อภิปรายนิยามของสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ทีน่ า� เสนอ
ใหม่ คือ
An asset is a present economic resource controlled by
the entity as a result of past events. An economic resource is
a right that has the potential to produce economic benefits.
A liability is a present obligation of the entity to transfer
and economic resource as a result of past events. ซึ่งจาก
การอภิปรายดังกล่าวยังไม่ได้รบั ข้อสรุป โดยทาง IASB จะน�าผลการ
ประชุมไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงนิยามของสินทรัพย์
และหนี้สินต่อไป

IASB ได้อธิบายวิธีการในการน�ามาตรฐานฯไปปฏิบัติใช้ และ
การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานฯ (Implementation and
Education Update) ดังนี้
1. การจัดท�าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานฯ เช่น Guide
through IFRS Standards, Guide through IFRS for SMEs
และ IFRS Standards Briefing
2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. การจัดให้มีการประชุมในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
4. การจัดให้มีการสนับสนุนทางวิชาการให้แก่ผู้สอนวิชาบัญชี
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ประเด็นที่ 6

ประเด็นที่ 8

การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS 9 : Financial Instruments
(เครือ่ งมือทางการเงิน) พอสังเขปโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. Classification and measurement: การจัดประเภท
รายการเครื่องมือทางการเงินให้ค�านึงถึงลักษณะของกระแส
เงินสดของเครือ่ งมือทางการเงินและการบริหารจัดการกระแส
เงินสดดังกล่าวและยังสะท้อนแบบจ�าลองในการด�าเนินธุรกิจ
(Business model)
2. Impairment: การใช้แนวคิดของ Expected loss model
ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งมาก และได้ มี ก ารชี้ แ จงว่ า
12-month Expected credit losses ให้ค�านวณจากโอกาส
ในการผิดนัดช�าระหนีท้ จี่ ะเกิดขึน้ ใน 12 เดือนของกระแสเงินสด
ทัง้ หมดตามสัญญา ไม่ใช่ ค�านวณจากกระแสเงินสดใน 12 เดือน
ที่จะผิดนัดช�าระหนี้
3. Hedge accounting: แบบจ�าลองทางการบัญชีที่น�ามาใช้
มีการปรับปรุงและได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถ
สะท้อนการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

การให้ความรูเ้ กีย่ วกับ IFRS 16 Leases (สัญญาเช่า) โดยมาตรฐานฯ
ฉบั บ นี้ จ ะมี ผ ลกระทบรายการบั ญ ชี ส� า หรั บ ผู ้ เ ช่ า อย่ า งมี
สาระส� า คั ญ แต่มีผลกระทบกับรายการบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าเพียง
เล็กน้อย โดยสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ผู้เช่ามีการควบคุมสินทรัพย์
ผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์ที่เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ในงบก�าไร
ขาดทุนให้แสดงรายการแยกกันระหว่างค่าเสื่อมราคาของสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่าย อย่างไรก็ตามอาจมีข้อยกเว้น
ให้กับสัญญาเช่าที่อายุของสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปีหรือเป็นสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าน้อย

ประเด็นที่ 7
การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS for SMEs หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเนื้อหา
ส�าคัญคือ
1. IFRS for SMEs เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้กบั งบการเงินทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ทั่วไป ไม่ใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น
เพื่อเสียภาษี เพื่อช�าระบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศที่
ใช้ IFRS for SMEs มีจ�านวนมากขึ้น
2. IASB ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักที่พัฒนาเนื้อหาของ IFRS for
SMEs ให้สอดคล้องกับ Full IFRS อย่างไรก็ตามทาง IASB
ได้อยู่ระหว่างประเมินว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะอนุญาต
ให้ SMEs ดังกล่าวใช้หลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าตาม
Full IFRS แต่เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของ IFRS for SMEs
3. ในการพิจารณาทบทวน IFRS for SMEs ในครั้งต่อไปคือปี
2019 จะรวมถึงผลของการน�าเอา IFRS for SMEs มาปฏิบตั ใิ ช้
และ Full IFRS ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ โดยทาง IASB คาดว่าการ
แก้ไข IFRS for SMEs ครั้งถัดไปคือปี 2021 (มีผลบังคับใช้
ในปี 2023) อย่างไรก็ตาม IASB จะจัดให้มีการท�า Optional
interim review หรือปรับปรุงมาตรฐานนี้ในบางส่วนก่อน
ส�าหรับประเด็นส�าคัญเร่งด่วนหรือประเด็นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ใน Full IFRS ที่ มี ส าระส� า คั ญ ในครั้ ง ถั ด ไปคื อ ปี 2018
(มีผลบังคับใช้ในปี 2020)

ประเด็นที่ 9
การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS 15 Revenue from Contracts
with Customers (รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า) ซึ่งมีเรื่อง
ที่ส�าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1. การระบุภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ พิจารณาว่ากิจการสามารถระบุ
สินค้าหรือบริการทีแ่ ตกต่างกันและถือปฏิบตั เิ ป็นรายการทีแ่ ยก
ต่างหากจากกันหรือไม่
2. ประเด็นในการพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน จะพิจารณา
จากผู้ควบคุมที่แท้จริงในสินค้าหรือบริการนั้น
3. สัญญาการให้สทิ ธิทา� ให้ลกู ค้ามีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
กิจการ ดังนั้นกิจการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงในการให้สิทธิ
แก่ลูกค้าว่ามีลักษณะเป็นการให้สิทธิที่ต้องรับรู้รายได้ตลอด
อายุของการให้สิทธิ หรือเป็นสิทธิซึ่งจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง
4. การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง อาจใช้วิธีปรับย้อนหลังแบบ
เต็มรูปแบบหรือปรับย้อนหลังด้วยวิธีที่ง่ายกว่า

โดย..คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

10

FAP Newsletter

Issue 48
47

