
รู้ก่อน พร้อมก่อน! กับ 
มาตรฐานฯปรับปรุงใหม่ 2558

	 สวสัดีครับท่านสมาชิก	 กลบัมาพบกบัข่าวสารการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(มาตรฐาน)	 ฉบบัล่าสดุอีกครัง้	
โดยในปี	2558	ตอ่เน่ืองจากฉบบัก่อน	ท่ีเคยบอกไว้วา่	คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	(“คณะกรรมการ”)	ได้ปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทยทุกฉบับอีกครัง้เพ่ือให้ทัดเทียมกับการรายงานทางการเงินของนานาประเทศโดยใช้ช่ือว่า	 
ฉบบัปรับปรุง	 2558	 ซึง่แปลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศฉบบัรวมเลม่ปี	 2015	 (IFRS	 blue	 book	 bound	 
volume	2015)		โดยจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นไป	
	 และท่านก็ได้ทราบไปแล้วว่า	 การปรับปรุงมาตรฐานครัง้นีส้่วนใหญ่อาจไม่ได้กระทบต่องบการเงินมากนกั	 แต่ก็ยงัอาจเกิด
ค�าถามต่อมาว่า	 	 มาตรฐานแต่ละฉบบั	 มีการปรับปรุงอะไรบ้าง	 ?	 ดงันัน้	 คณะกรรมการจึงได้สรุปประเด็นส�าคญัของการปรับปรุงให้
สมาชิกทราบวา่	มาตรฐานแตล่ะฉบบัมีการปรับปรุงอะไรบ้าง	ดงัตอ่ไปนี ้

โดย : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

รูก่้อน พรอ้มก่อน!  กบัมาตรฐาน ฯ ปรบัปรุงใหม่ 2558 : ตอนที่ 2 

ประเด็นสําคญัการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558) 

 

สวัสดีครับท่านสมาชิก กลับมาพบกับข่าวสารการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(มาตรฐาน) ฉบับล่าสุดอีกคร้ัง โดยในปี 2558 ต่อเน่ืองจากฉบับก่อน ที่เคยบอกไว้ว่า คณะกรรมการกาํหนด

มาตรฐานการบัญชี (“คณะกรรมการ”) ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยทุกฉบับ

อกีคร้ังเพ่ือให้ทดัเทยีมกับการรายงานทางการเงินของนานาประเทศโดยใช้ช่ือว่า ฉบับปรับปรุง 2558 ซ่ึงแปล

มาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี 2015 (IFRS blue book bound 

volume 2015)  โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

 และทา่นกไ็ด้ทราบไปแล้วว่า การปรับปรุงมาตรฐานคร้ังน้ีส่วนใหญ่อาจไม่ได้กระทบต่องบการเงินมาก

นัก แต่กยั็งอาจเกดิคาํถามต่อมาว่า  มาตรฐานแต่ละฉบบั มีการปรบัปรุงอะไรบา้ง ? ดังน้ันในสาํหรับฉบับน้ี  

คณะกรรมการจึงได้สรุปประเดน็สาํคัญของการปรับปรุงให้สมาชิกทราบว่า มาตรฐานแต่ละฉบับมีปรับปรุง

อะไรบ้าง ดังต่อไปน้ี 

สรุปประเด็นสําคญัหลกัของการปรบัปรุงในมาตรฐานฉบบัปรบัปรุง 2558   

มาตรฐาน/เร่ือง ประเด็นสําคญัของการปรบัปรุง 

TAS 16  เร่ือง ที่ดนิ อาคารและ

อปุกรณ ์และ 

TAS 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 

• ปรับแก้ไขถ้อยคําให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีสาํหรับที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ (การปรับปรุงค่าเสื่อม

ราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสมจากการตรีาคาใหม่) 

TAS 19 เร่ือง  

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

• ปรับปรงุในกรณีที่เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามเป็นอสิระจากจาํนวนปี

ของการบริการ กิจการสามารถรับรู้ เงินสมทบดังกล่าวเป็นส่วนลดของต้นทุน

บริการเฉพาะในงวดที่มกีารให้บริการแล้ว โดยไม่ต้องจัดสรรไปยังทุกงวดที่มีการ

ให้บริการ 

TAS 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

• เพ่ิมขอบเขตของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้รวมถึง “กิจการบริหาร” ซึ่ง

หมายถึงกจิการ หรือสมาชิกในกลุ่มกจิการ ซึ่งให้บริการด้านการบริหารที่สาํคญักบั

บริษัทหรือบริษัทใหญ่ของบริษัทที่นาํเสนอรายงาน ทั้งนี้ ให้เปิดเผยจาํนวนเงินจ่าย

เพ่ือการบริหารดังกล่าว แต่ไม่ต้องเปิดเผยจาํนวนค่าตอบแทนจ่ายที่กจิการบริหาร

มต่ีอพนักงานหรือกรรมการของกจิการบริหาร 

• นอกจากนี้ กาํหนดให้ไม่ต้องเปิดเผยรายการและยอดคงค้างของรายการระหว่าง

กจิการที่ดาํเนินธรุกจิด้านการลงทุนและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกจิการเหล่านั้น

ซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

TAS 27 เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

• สาํหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทํางบ

การเงินรวมแต่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ให้กิจการนาํเสนอเพียง
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มาตรฐาน/เร่ือง ประเด็นสําคญัของการปรบัปรุง 

งบการเงินเฉพาะของกจิการเป็นงบการเงินเดียว และต้องรับรู้ เงินลงทุนในบริษัท

ย่อยด้วยวิธดีงักล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เลือกใช้วิธรีาคาทุน 

TAS 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ • ในกรณีที่กิจการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการจาํหน่าย 

กิจการต้องเปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึงลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

เทคนิคการประเมินที่ เลือกใช้ และดุลยพินิจที่ ฝ่ายบริหารใช้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งใน

ฉบบัปรับปรงุ 2557 มไิด้กาํหนดให้ต้องปฏบิตัติาม 

TAS 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน 

• ขยายความให้ชัดเจนว่ามาตรฐานฉบับนี้ ให้ ข้อกําหนดในการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการได้มาว่าถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แต่มิได้ให้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ ง

อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวว่าเป็นการได้มาภายใต้การรวมธุรกจิ หรือไม่ ซึ่งประเดน็

ดังกล่าวให้พิจารณาแยกต่างหากตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 3 เร่ือง การรวมธรุกจิ  

TFRS 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

• ปรับปรุงคํานิยามของ “เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ” (Vesting Condition) และ 

“เงื่อนไขทางตลาด” (Market condition) และเพ่ิมคาํนิยามของ “เงื่อนไขผลงาน” 

(Performance condition) และ “เงื่อนไขการบริการ” (Service condition) 

TFRS 3 เร่ือง การรวมธรุกจิ • กาํหนดให้การรวมธุรกจิไม่ใช้ในสาํหรับการซื้ อธรุกจิโดยกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้าน

การลงทุน  และ 

• เปล่ียนแปลงข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดย

ให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเสมอ และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุตธิรรมในกาํไร

หรือขาดทุน หรือตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 

TFRS 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนนิงาน  • กาํหนดให้เปิดเผยดุลยพินิจที่ผู้บริหารใช้ในการรวมส่วนงานในกรณีที่ส่วนงาน

เหล่านั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั รวมถึงรายละเอยีดโดยย่อของส่วน

งานดาํเนินงานที่ได้รับการรวมส่วนงาน และตัวบ่งชี้ ว่าส่วนงานเหล่านั้นมีลักษณะ

เชิงเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั 

TFRS 10 เร่ือง งบการเงนิรวม • เพ่ิมคาํนิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Investment entities) ว่า

เป็นกิจการซึ่งได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีการบริการ

ด้านการบริหารเงินลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าของเงินทุน

หรือกาํไรจากการลงทุน โดยมีการวัดและประเมินผลการดาํเนินงานจากเงินลงทุน

ทั้งหมดที่เป็นสาระสาํคญัอย่างมากด้วยเกณฑมู์ลค่ายุตธิรรม 

• กจิการที่ดาํเนินธรุกจิด้านการลงทุนไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับบริษัทย่อยที่

กจิการดังกล่าวไปลงทุน และไม่ต้องปฏบิตัิตามการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกจิตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ แต่ให้วัดด้วยวิธี

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้)  ยกเว้นกรณี
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ตอนที่ 2

ติดตามต่อฉบับหน้า
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