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พฒันาการล่าสุดของ IFRS 
• IFRS 15 Revenue from contract with customers มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในปี 

2018 ซ่ึงจะท ำใหง้บกำรเงินสะทอ้นรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรใหบ้ริกำรตำม
ขอ้ตกลงท่ีท ำกบัลกูคำ้ รวมถึงลกัษณะ จ ำนวนเงิน และจงัหวะเวลำใน
กำรไดรั้บช ำระเงินจำกกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว  

• IFRS 16 Leases จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2019 ซ่ึงจะท ำใหง้บกำรเงินแสดง
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีไดม้ำจำกสัญญำเช่ำท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 
ในงบกำรเงินของกิจกำร ตลอดจนหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้ง 
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พฒันำกำรล่ำสุดของ IFRS 

• IFRS 17 Insurance Contracts จะ
มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2021 ซ่ึงจะท ำ
ใหง้บกำรเงินของบริษทัประกนั
ทัว่โลกสำมำรถเปรียบเทียบกนั
ไดม้ำกข้ึน 
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การน า IFRS ไปใช้ 
• ผลงำนวิจยั 35 ฉบบัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรดำ้นบญัชีรวม 4 ฉบบัของ

ออสเตรเลีย มีหลกัฐำนสนบัสนุนวำ่กำรน ำ IFRS ไปใชใ้นออสเตรเลีย
ในระหวำ่งปี 2005-2015 ช่วยใหบ้ริษทัออสเตรเลียท่ีมีกำรด ำเนินงำน
ในต่ำงประเทศสำมำรถลดตน้ทุนในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินได ้

• อยำ่งไรกดี็ ผลกำรวจิยัพบวำ่กิจกำรขนำดกลำงและขนำดยอ่ม และ
องคก์รท่ีไม่แสวงหำก ำไร มีตน้ทุนท่ีสูงมำกในกำรน ำขอ้ก ำหนดของ 
IFRS ไปใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเฉพำะขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูล  
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มาตรฐานการบัญชีของไทย 

1. PAEs 
2. NPAEs 
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การก าหนดโครงสร้างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• จำกบทควำม กำรศึกษำเพื่อก ำหนดโครงสร้ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินส ำหรับประเทศไทย 

      รศ ดร.กนกพร นำคทบัที 
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ค าถาม 
1. ไทยจะมีมำตรฐำนก่ีระดบั 
2. ควรน ำ IFRS for SMEs มำใชห้รือไม่ 
3. มำตรฐำน NPAEs ควรมีรูปแบบอยำ่งไร 
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กลุ่มอาเซียน 

1. กำรศึกษำจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนท่ีก ำหนดเป็นทำงกำร (de jure) 
        : ก ำหนดจำกผูมี้อ  ำนำจ 
2. กำรศึกษำจำกวธีิกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีใชจ้ริง (de facto) 
       : ดูวธีิปฏิบติัท่ีใชจ้ริง 
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การใช้ IFRS for SMEs ในต่างประเทศ 

ค ำถำม:  มีกำรบังคับใช้ (Required) หรืออนุญำต (permitted) ให้ใช้มำตรฐำน IFRS 

for SMEs หรือไม่ 

ประเทศ เปอร์เซ็
นต์ 

มีการบงัคบัใช้ (Required) หรืออนญุาต (permitted) ให้ใช้มาตรฐาน IFRS for SMEs 86 51.81 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณามาตรฐาน IFRS for SMEs 11 6.63 
ไมใ่ช้ และไมไ่ด้อยูร่ะหวา่งการพิจารณามาตรฐาน IFRS for SMEs 69 41.56 
       รวม 166 100.00 
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ค ำถำม:  กิจกำร SMEs มีทำงเลือกกรอบแนวคิดอะไรบ้ำง ประเทศ 

SMEs ที่ไมไ่ด้ถกูก าหนดให้ใช้ full IFRS ต้องใช้ IFRS for SMEs 4 
SMEs สามารถเลอืกได้วา่จะใช้ IFRS for SMEs หรือ full IFRS 56 
SMEs สามารถเลอืกได้วา่จะใช้ IFRS for SMEs หรือ full IFRS หรือ GAAP อื่นๆส าหรับ SMEs 23 
SMEs สามารถเลอืกได้วา่จะใช้ IFRS for SMEs หรือ local GAAP ส าหรับ SMEs 2 
รวมจ านวนท่ีมีการบงัคบัใช้ (Required) หรืออนญุาติ (permitted) ให้ใช้มาตรฐาน IFRS for SMEs 85* 
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รูปแบบมาตรฐาน NPAEs ในประเทศไทย 

1. ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงินของ NPAEs คือใคร 
2. ประเทศไทยควรมีมำตรฐำนกำรบญัชีก่ีระดบั 
3. ประเทศไทยควรใชม้ำตรฐำน IFRS for SMEs เป็นทำงเลือกหรือไม่ 
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ข้อควรพจิารณาในการก าหนดมาตรฐานการบัญชี 

 • ควำมตอ้งกำรใชข้อ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจของผูใ้ชง้บกำรเงิน 
ทั้งในดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรจดัสรรทรัพยำกร กำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร กำรตดัสินใจลงทุน และกำรใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ 

• ลกัษณะและขนำดของธุรกิจ ตลอดจนแหล่งท่ีมำของเงินทุน และ
กำรก ำกบัดูแลท่ีมีต่อกิจกำรนั้นๆ 

• ตน้ทุนของกิจกำรในกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
บญัชีเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
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