1. IFRS ตางจาก IAS หรือไม อยางไร
การกลาวถึง IFRS โดยทั่วไปหมายรวมทั้ง IFRS และ IAS โดย
ความแตกตางที่สําคัญของ IFRS กับ IAS คือ IAS (International
Accounting Standards) ออกโดย IASC (International Accounting
Standards Committee) ในระหวางป 1973-2001 ในขณะที่ IFRS
(International Financial Reporting Standards) ออกโดย IASB
(International Accounting Standards Board) นับตั้งแตป 2001
เปนตนมา โดยสามารถกลาวไดวา IASB เปนผูสืบทอดของ IASC ซึ่ง
เมื่อ IASB มีการปรับปรุง IAS โดยไมมีการแกไขที่สําคัญ ก็จะใชชื่อ
IAS เดิมตอไป แตถามีการแกไข IAS ในสาระสําคัญหรือมีการออก
มาตรฐานในเรื่องที่ไมเคยมีมากอนก็จะใชชื่อ IFRS
ทั้งนี้ IFRS และ IAS มีวัตถุประสงคเดียวกัน หนังสือ IASB and
the IASC Foundation: Who are we and What we do ของ IASB
ไดระบุวัตถุประสงคของ IASB and the IASC Foundation ไววา
“เพื่อใหตลาดทุนของโลกที่กําลังรวมเขาดวยกันมีภาษารวมกันใน
การรายงานทางการเงิน (To provide the world’s integrating capital
markets with a common language for financial reporting)”

2. มาตรฐานการบัญชีไทยจะเหมือนกับ IFRS
ทั้งหมดหรือไม และเมื่อไร
ดวยหลักการแลว มาตรฐานการบัญชีของประเทศตางๆ ทั่วโลก
ควรจะเหมือนกัน เพราะบัญชีเปนภาษาของธุรกิจที่ใชในการรายงาน
ฐานะและผลการดําเนินงานทางการเงิน ดังนั้น เพื่อใหผูใชขอมูลจาก
งบการเงินเขาใจขอมูลของบัญชี ความหมายของรายการตางๆ รวมทัง้
วิธีการในการจัดทํางบการเงินควรตองเหมือนกัน ผูใชงบการเงินซึ่ง
ปจจุบันมีทางเลือกที่จะลงทุนไดทั่วโลกจะไดสามารถเปรียบเทียบ
ตัวเลขในงบการเงินของทุกประเทศไดอยางมีความหมายและตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม องคกรคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
ระหวางประเทศ หรือ IOSCO (International Organization of
Securities Commissions) ซึ่งมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยของประเทศตางๆ เปนสมาชิกกวา 100 แหง ใหการ
สนับสนุนการใช IFRS ในการจัดทํางบการเงินของบริษัทที่เสนอขาย
และจดทะเบียนหลักทรัพยในประเทศอื่น (cross-border offerings
and listings) รวมทั้งในประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้ง โดยบริษัทที่จัด
ทํางบการเงินโดยใช IFRS สามารถขายหรือจดทะเบียนหลักทรัพยใน
ประเทศที่เปนสมาชิกของ IOSCO ไดโดยไมจําเปนตองปรับหรือจัด
ทํ า งบการเงิ น ใหม ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศ
สมาชิก ทําใหบริษัทสามารถระดมเงินทุนจากตลาดทุนทั่วโลกไดโดย
ไมมีตนทุนที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินเพิ่มขึ้น การใช IFRS
ในการจัดทํางบการเงินจึงมีประโยชนทั้งตอบริษัทและตอนักลงทุน
และทําใหการจัดสรรเงินทุนในระดับโลกเกิดประโยชนสูงสุด

ผูเขียน : รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน
Businessweek รายงานวา ภายในป 2013 มากกวา 90% ของ
ผลผลิตมวลรวมของโลก (World’s Gross Domestic Product) จะมา
จากประเทศที่ใช IFRS1 ซึ่งขณะนี้ ประเทศตางๆ มากกวา 100 ประเทศ
ทั่วโลกบางประเทศก็ใช IFRS หรือมาตรฐานที่นํามาจาก IFRS เปน
มาตรฐานของตน เชน ประเทศในกลุมประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และสิงคโปร บางประเทศก็อยูระหวางเตรียมการนํา IFRS
มาใช โดยสวนใหญประกาศวาจะใชในป 2011 เชน แคนาดา ญี่ปุน
และเกาหลี สําหรับสหรัฐอเมริกา จะมีการเริ่มบังคับใช IFRS สําหรับ
บริษัทจดทะเบียนในป 2014 ทั้งนี้ ประเทศตางๆ สวนใหญจะบังคับใช
IFRS เฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจาก
บริษัทเหลานี้มีการระดมทุนจากแหลงเงินทุนทั้งภายในประเทศและ
จากทั่วโลก IASB เองก็เนนการนํา IFRS มาใชสําหรับตลาดทุนทั่วโลก
และเมื่อเร็วๆ นี้ (2008) IASB ไดมีการออก IFRS for SMEs เพื่อ
ใชสําหรับบริษัทที่การดําเนินงานไมไดกระทบกับมหาชน โดยใหแตละ
ประเทศพิจารณาความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SME) ตามสภาพแวดลอมของตนเอง
สําหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีไดดําเนินการที่จะออก
มาตรฐานการบัญชีของไทยที่เหมือนกับ IFRS และในเบื้องตนไดมี
การกําหนดที่จะใชมาตรฐานดังกลาวในป 2011 (พ.ศ. 2554) แตขณะ
ที่จัดทําตนฉบับนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับการ
บังคับใชมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ ทีส่ าํ คัญไดแก มาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน (Financial Instruments) จํานวน 3 ฉบับ
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร มาตรฐานการบัญชีเรื่อง
ภาษีเงินไดซึ่งเปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และ
มาตรฐานการแสดงขอมูลของสวนงานปฏิบัติการ (การรายงานขอมูล
จําแนกตามสวนงาน) จึงเปนการยากที่จะยืนยันวาประเทศไทยจะมี
มาตรฐานการบัญชีที่เหมือนกับ IFRS ทั้งหมดในป 2011 นอกจากนี้
IASB เองก็มีการปรับปรุงและออก IFRS อยูอยางตอเนื่อง การแปล
หรือออกมาตรฐานบัญชีไทยที่ทันตอ IFRS จึงเปนเรื่องที่ทาทาย และ
การทีก่ ฎหมายกําหนดใหบริษทั ไทยตองจัดทํางบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีไทย ทําใหบริษัทที่ตองการใช IFRS เพื่อการระดมทุนใน
ตลาดทุนอื่นที่ไมใชประเทศไทยตองมีการปรับงบการเงินที่ทําตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยใหเปน IFRS สงผลใหบริษัทมีตนทุนในการ
ระดมทุนที่เพิ่มขึ้นและสงผลตอเนื่องถึงความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจในระดับโลกของบริษัทไทยอีกดวย

1 Tom Gloser, “A Boost from Professionals” BusinessWeek,
August 24 &31, 2009.

3. IFRS ฉบับใดที่นาจะมีผลกระทบอยางมาก
ตองบการเงินของบริษัทไทย
หากพิจารณาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไป IFRS ที่นาจะมี
ผลกระทบอยางมากเมื่อมีการนํามาใช มีดังนี้
3.1) IAS 19 ผลประโยชนพนักงาน มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุม
การจายผลตอบแทนประเภทตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหแก
พนักงาน แตไมครอบคลุมถึงการใหสิทธิพนักงานซื้อหุน (ESOP) ซึ่ง
กําหนดอยูใน IFRS 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ โดยผลกระทบที่
สําคัญของ IAS 19 เกิดจากการที่บริษัทตองรับรูผลประโยชนพนักงาน
ที่ออกจากงานเมื่อทํางานกับบริษัทตั้งแต 10 ปเปนตนไป ไมวาโดย
การเกษียณอายุหรือโดยเหตุผลอืน่ บริษทั ตองจายชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานเพิ่มเติมจากเงินบําเหน็จ-บํานาญตามโครงการเกษียณอายุ
บริษัทสวนใหญบันทึกคาใชจายที่ตองจายเพิ่มเติมนี้ เมื่อพนักงาน
ออกจากงาน แตตาม IAS บริษัทตองบันทึกคาใชจายดังกลาว

สําหรับ IFRS 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ซึ่งครอบคลุม
ถึงรายการทุกประเภทที่มีการจายชําระกันดวยหุนสามัญหรือโดย
อางอิงกับราคาหุน นาจะกระทบเฉพาะบริษัทที่มีการใหสิทธิพนักงาน
ซื้อหุน โดยบริษัทตองวัดมูลคาสิทธิที่ใหพนักงานทันทีที่มีการใหสิทธิ
และรับรูเ ปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนงวดละเทาๆ กันจนกวาพนักงาน
เขาเงื่อนไขที่จะใชสิทธินั้น (vesting period) ในปจจุบัน มาตรฐาน
การบัญชีไทยไมกําหนดใหตองมีการบันทึกคาใชจาย แตจะกําหนด
เพียงการเปดเผยขอมูล ซึ่งเมื่อพนักงานใชสิทธิ บริษัทก็ทําการบันทึก
บัญชีเหมือนเปนการออกจําหนายหุนตามปกติ
3.2) IAS 12 ภาษีเงินได เปนมาตรฐานอีกฉบับที่ไมเคยมี
มาตรฐานของไทยในเรื่องนี้ ขอกําหนดสําคัญก็คือตองมีการบันทึก
ภาษีรอตัดบัญชี (Deferred Tax) โดยพิจารณาจากมุมมองของภาษี
ที่มีตอจํานวนของแตละรายการของสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลวา
แตกตางไปจากจํานวนที่มีการรายงานตามวิธีการของบัญชีหรือไม
โดยหากมีความแตกตางกันและผลแตกตางดังกลาวเปนเพียงชั่วคราว

หากคิดถึงสภาวะปจจุบันที่บริษัทตองแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ความไดเปรียบในการแขงขันดังกลาว
สวนหนึง่ มาจากการมีตน ทุนของเงินทุนทีต่ าํ่ กวาคูแ ขง
การใช IFRS ในการจัดทํางบการเงิน
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางการเงินของประเทศไทย

ในแตละงวดทีพ่ นักงานทํางานใหกบั บริษทั โดยประมาณคาใชจา ยโดยใช
ขอมูลสถิติของบริษัทและประมาณการตางๆ ตามวิธีของคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuarial Valuation Method) ควบคูกับหนี้สินที่ตอง
จายเมื่อพนักงานออกจากงาน สําหรับบริษัทที่มีโครงการเงินบําเหน็จ
-บํ า นาญพนั ก งานซึ่ ง เป น ประเภทที่ รั บ ประกั น จํ า นวนบํ า เหน็ จ
-บํานาญที่พนักงานจะไดรับเมื่อหรือหลังเกษียณอายุก็จะตองบันทึก
ในลักษณะนี้ดวยเชนเดียวกัน
ในปที่มีการใช IAS 19 เปนครั้งแรก บริษัทตองยอนกลับไป
บันทึกภาระหนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากการที่พนักงานทํางานใหในอดีต
รวมทั้งปรับปรุงลดกําไรสะสม ซึ่งบริษัทที่มีการกอตั้งมาเปนระยะเวลา
ยาวนานและมีพนักงานจํานวนมากจะตองรับรูหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวน
มากควบคูกับการลดลงของกําไรสะสมดวยจํานวนเดียวกัน ทําใหเกิด
ผลกระทบตออัตราสวนการเงินที่เกี่ยวของ เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน
และอาจมีผลกระทบตอเงื่อนไขการกูยืมเงิน ดังนั้น หากมาตรฐาน
การบัญชีไทยที่ออกมาไมมีวิธีปฏิบัติที่จะบรรเทาผลกระทบนี้ IAS 19
ก็อาจสงผลกระทบที่รุนแรงตองบการเงินในปที่มีการเริ่มใชมาตรฐาน
นี้ได

คือเกิดจากงวดของการรับรูรายการทางภาษีและทางบัญชีที่แตกตาง
กันเทานั้น ก็จะตองรับรูผลกระทบทางภาษีตอความแตกตางที่เกิดขึ้น
เปนภาษีรอตัดบัญชี ซึ่งจะจัดเปนสินทรัพยภาษีรอตัดบัญชีหากบริษัท
จายภาษีไปแลวแตจะสามารถไดรับประโยชนคืนกลับมาในงวดอนาคต
แต ห ากบริ ษั ท มี ภาระต อ งจ า ยตามบั ญ ชี แ ต ตามภาษี จ ะจ า ยในงวด
อนาคตก็จะจัดผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นเปนหนี้สินภาษีรอตัดบัญชี
สําหรับผลแตกตางที่ไมไดเกิดจากการรับรูในงวดที่แตกตางกันระหวาง
บัญชีกับภาษี ถือเปนผลแตกตางถาวร จะไมมีการรับรูเปนภาษีรอตัด
บัญชีแตอยางใด
เปนที่คาดกันวาผลกระทบสวนใหญของ IAS 12 นาจะเปน
ผลกระทบในแงที่ดีกับบริษัทไทย กลาวคือ ในอดีต เมื่อเทียบกับกําไร
ที่รายงานทางบัญชี บริษัทสวนใหญจายภาษีใหสรรพากรในอัตราที่สูง
กวาอัตราภาษีที่กําหนดไว (ปกติ 30%) เนื่องจากสรรพากรไมอนุญาต
ใหบริษัทมีการประมาณการคาใชจายหรือหนี้สินใดๆ ที่บริษัทตองทํา
ตามมาตรฐานบัญชี เชน คาเผื่อหนี้สูญ คารับประกันสินคาหรือบริการ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย บริษัทจึงตองบวกกลับรายการ
เหลานี้ในการคํานวณภาษีที่ตองจายใหแกสรรพากร ดังนั้น ในปที่มี

การเริ่มใช IAS 12 บริษัทนาจะมีสินทรัพยภาษีรอตัดบัญชีเกิดขึ้น
ควบคูกับกําไรและกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจจะยกเวนสําหรับ
บริษัทที่มีการประเมินราคาสินทรัพยเพิ่ม ซึ่งแมวาในทางภาษีจะไม
ถื อ เป น กํ า ไรที่ ต อ งนํ า ไปคํ า นวณภาษี ใ นงวดที่ มี การประเมิ น ราคา
เพิ่มขึ้น ในทางบัญชีถือวาบริษัทมีกําไรเกิดขึ้นแลว (เปนสวนหนึ่งของ
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น – other comprehensive income) จึงตองมีภาระ
ภาษีตามมาดวย ทําใหตองมีการบันทึกหนี้สินภาษีรอตัดบัญชีในสวนนี้
และลดกําไรเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากสวนเกินทุนจากการประเมินราคา
สินทรัพยดวยจํานวนเดียวกันนี้ (ภาษีที่คํานวณไดไมกระทบกําไรสุทธิ
ของงวดแตกระทบกําไรเบ็ดเสร็จ)
3.3) IAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ประเด็นสําคัญที่อาจ
จะกระทบกั บ บริ ษั ท เกิ ด จากข อ กํ า หนดให บ ริ ษั ท ต อ งแยกบั น ทึ ก
ชิ้นสวนที่เปนองคประกอบของสินทรัพยที่ตองมีการเปลี่ยนแทนตาม
กําหนดระยะเวลา (component approach) และใหแยกคิดคาเสื่อม
ราคาชิ้ น ส ว นที่ มี ต น ทุ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ต น ทุ น รวมของ
สินทรัพย ตัวอยางเชน เครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟามูลคาอาจสูงถึง
พันลานบาท ซึ่งบริษัทคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานสมมติเปน
30 ป แตในระหวางการใชงานบริษัทตองมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนที่
สําคัญบางชิ้นซึ่งมีมูลคาสูงถึง 100 ลานบาท ดวยกําหนดอายุที่
แนนอนทุก 5 ป และบางชิ้นทุก 10 ป ตามวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเดิม
บริษัทจะบันทึกการเปลี่ยนแทนนี้เปนคาซอมและจัดเปนคาใชจาย
ของงวด ทําใหคาใชจายของบริษัทสูงขึ้น 100 ลานบาททุก 5 ป และ
10 ป
แตตาม IAS 16 นับตั้งแตวันแรกที่ไดเครื่องจักรมาตอง
แยกมูลคาของชิ้นสวนนี้และคํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุ 5 ป และ
10 ป เมื่อมีการเปลี่ยนแทนตามกําหนดอายุก็ทําการบันทึกสินทรัพย
ชิ้นใหม ทําใหคาใชจายในแตละงวดเปนจํานวนที่เหมาะสมและมีความ
สม่ําเสมอ ดีกวาวิธีการแบบเดิม
ประเด็นปญหาที่หลายบริษัทมีความกังวล คือ ในปที่มีการ
เริ่มใช IAS 16 ในเรื่องนี้ บริษัทที่มีสินทรัพยซึ่งมีองคประกอบชิ้นสวน
ในลักษณะดังกลาวใชงานอยูในปจจุบัน แตไมไดแยกบันทึกชิ้นสวน
ตามที่ IAS 16 กําหนด จะตองยอนกลับไปแยกบันทึกบัญชีและ
คํานวณคาเสื่อมราคาใหมหรือไม ซึ่งมาตรฐานบัญชีไมมีขอกําหนด
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการนําสวนนี้มาใชเปนครั้งแรก ในความเห็นของ
ผูเขียน ประการแรก ควรพิจารณาวา ชิ้นสวนดังกลาวเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในแงของมูลคาและมีกําหนดการเปลี่ยนแทนที่แนนอนหรือ
ไม หากคําตอบคือ ใช ประเด็นที่สองที่ตองพิจารณาคือ มูลคาที่จะแยก
ออกมาเปนจํานวนเทาใด ซึ่งใน IAS 16 ในหัวขอการตัดรายการ
ชิ้นสวนที่มีการเปลี่ยนแทน มีขอกําหนดวา บริษัทตองตัดรายการ
ชิ้ น ส ว นที่ มี การเปลี่ ย นแทนไม ว า บริ ษั ท จะมี การคิ ด ค า เสื่ อ มราคา
แยกออกมาหรือไมก็ตาม โดยหากไมสามารถหาตนทุนของชิ้นสวน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนได บริษัทอาจใชตนทุนในการเปลี่ยนแทนเปนตัว
บงชี้วาตนทุนเมื่อมีการซื้อหรือสรางของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนนั้นเปน
เทาไร ดังนั้น หากบริษัทมีสินทรัพยที่อยูระหวางการใชงานแตไม
สามารถหาตนทุนเมื่อมีการซื้อหรือสรางของชิ้นสวนที่ตองมีการแยก
บันทึกบัญชี บริษัทอาจใชแนวทางตนทุนที่จะตองจายเพื่อเปลี่ยนแทน
ขางตนในการกําหนดมูลคาชิ้นสวนที่จะมีการแยกออกมาได
ประเด็นอื่นที่อาจมีผลกระทบตองบการเงิน ไดแก IAS 16
กําหนดใหใชหลักการของการแยกองคประกอบชิ้นสวนกับการตรวจ
สอบสําคัญเปนประจํา (regular major inspection) ดวย กลาวคือ ให

มีการบันทึกตนทุนของการตรวจสอบสําคัญที่ทําเปนประจําเปนองค
ประกอบหนึ่งของตนทุนสินทรัพยและตัดบัญชีตามระยะเวลาการให
ประโยชน นอกจากนี้ บริษัทตองคิดคาเสื่อมราคาชิ้นสวนสําคัญและ
อุปกรณที่มีการสํารองไว (major spare-parts and stand-by
equipments) และหากบริษัทมีภาระผูกพันที่มีนัยสําคัญในการตอง
รื้อถอนสินทรัพยหลังการเลิกใชงาน ตองรวมมูลคาปจจุบันของภาระ
การรื้ อ ถอนนั้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของต น ทุ น สิ น ทรั พ ย เ มื่ อ มี ก ารรั บ รู
รายการสินทรัพยควบคูกับการบันทึกหนี้สิน
3.4) IFRS 8 สวนงานปฏิบัติการ เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับการเปดเผยขอมูล โดยมาตรฐานฉบับนี้มีที่มาจาก IAS 14:
Segment Reporting (1981) และมีการปรับปรุงในป 1993 และ 2001
กอนที่จะมีการออกเปน IFRS 8: Operating Segment และยกเลิก
IAS 14 สําหรับมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่อง การรายงานขอมูล
จําแนกตามสวนงานที่ใชอยูในปจจุบันจัดทําขึ้นจาก IAS 14 (1993)
และตอมามีการจัดทํารางมาตรฐานที่เหมือนกับ IAS 14 (2001) แต
ไมมีการประกาศใชเนื่องจากถูกคัดคานวา รางมาตรฐานฉบับดังกลาว
กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลจํานวนมากทําใหมีผลกระทบตอความ
สามารถในการแขงขันของบริษัทไทยซึ่งมีขอบเขตของการทําธุรกิจ
ที่จํากัดกวาบริษัทขามชาติ ทั้งในแงของสายผลิตภัณฑและพื้นที่
ภูมิศาสตรของการประกอบธุรกิจ ซึ่งหากมาตรฐานการบัญชีไทยมีการ
ออกมาตรฐานเรื่องสวนงานปฏิบัติการที่เหมือนกับ IFRS 8 นอกจาก
จะตองเปดเผยขอมูลที่ละเอียดกวาปจจุบันแลว ยังกําหนดใหจําแนก
สวนงานปฏิบัติการตามลักษณะเดียวกับรูปแบบภายในที่บริษัทใช
ในการรายงานตอผูบริหาร ซึ่งอาจจะทําใหบริษัทจํานวนมากเห็นวา
มาตรฐานฉบั บนี้ มีผลกระทบทํ าให คูแข งทราบข อมู ลที่ ควรจะเป น
ความลับของบริษัท
3.5) Financial Instruments มาตรฐานที่เกี่ยวของกับตราสาร
การเงินมี 3 ฉบับ ประกอบดวย IAS 32 IAS 39 และ IFRS 7
ซึ่งเกี่ยวของกับตราสารการเงินในสวนของการแสดงรายการ การรับรู
รายการและการวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล ตามลําดับ มาตรฐาน
ทั้ง 3 ฉบับโดยเฉพาะ IAS 39 มีรายละเอียดและแตกตางไปจากหลัก
การราคาทุนสําหรับสินทรัพยการเงิน (ยกเวนเงินลงทุน) และหนี้สิน
การเงินที่บริษัทถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
IAS 39 กําหนดใหบริษัทตองบันทึกรายการและวัดมูลคา
ยุ ติ ธ รรมของตราสารการเงิ น ทุ ก ประเภทรวมทั้ ง ตราสารอนุ พั น ธ
ทางการเงินที่บริษัทเปนคูสัญญา โดยสินทรัพยการเงินสวนใหญตอง
วัดมูลคา ณ วันที่จัดทํางบการเงินดวยมูลคายุติธรรมและไมวาจะใช
วิธีการใดที่ IAS 39 กําหนดในการรายงานตราสารการเงินในงบแสดง
ฐานะการเงิน บริษัทตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
ทุกประเภททั้งที่มีตลาดรองรับ และไมมีตลาดรองรับในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังนั้น บริษัทตองหามูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนและตราสารหนี้ เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ เจาหนี้การคา
เงินกูยืม ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท อนุพันธทางการเงินทั้งที่เปน
สินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งสัญญาตางๆ ที่เขาเงื่อนไขเปนตราสาร
การเงิน ซึ่งถาหากตราสารการเงินนั้นมีตลาดรองรับ เชน ตราสารหนี้
และตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ก็จะไมมีปญหา
มากนัก แตในกรณีที่ไมมีตลาดรองรับ บริษัทตองหามูลคายุติธรรม
จากคูสัญญาที่เปนสถาบันการเงินหรือใชโมเดลในการคํานวณจาก
ขอมูลที่มาจากตลาดและสมมติฐานของบริษัท ทําใหเกิดประเด็น
เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของมูลคายุติธรรมที่บริษัทใชในการบันทึก
บัญชีและเปดเผยขอมูล

นอกจากนี้ ในกรณีที่มาตรฐานกําหนดใหใชมูลคายุติธรรม
ในการบั นทึ กบั ญชี ทําให บริ ษัทต องรั บรู ผลกํ าไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ด
จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม สงผลใหกําไรขาดทุนและสวน
ของผูถือหุนของบริษัทมีความผันผวนมากแมวาจะยังไมมีการขาย
หรือตัดบัญชีตราสารการเงินนั้นจริง ทําให IAS 39 เปนมาตรฐานที่
เปนปญหาในระดับโลกและมีขอโตแยงมากที่สุด รวมทั้งมีการเปลี่ยน
แปลงในขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้อยูอยางตอเนื่อง สําหรับ
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลตาม IAS 32 และ IFRS 7
ก็มีรายละเอียดจํานวนมาก ทําใหบริษัททั่วโลกมองวาเปนภาระทั้ง
ในแง ข องรายละเอี ย ดข อ มู ล ที่ ต อ งจั ด เก็ บ และค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ปจจุบันมีมาตรฐานของการบัญชีไทยในเรื่องของการแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลของตราสารการเงิน แตจัดทําจาก IAS 32
(2000) ซึ่งเปนฉบับกอนที่ IASB จะทําการปรับปรุงแยกออกมาเปน
IAS 32 และ IFRS 7 ที่มีรายละเอียดมากกวาเดิม
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรฐานการบั ญ ชี ไ ทยที่ เ กี่ ย วข อ งเรื่ อ ง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ การปรับโครงสรางหนี้ การดอยคาของ
สินทรัพย การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การบัญชีสําหรับกิจการลงทุน แนวปฏิบัติบัญชีสําหรับการตัดรายการ
สินทรัพยการเงิน ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และหุนทุนซื้อ
คืน ซึ่งขอกําหนดของมาตรฐานและแนวปฏิบัติเหลานี้มีทั้งที่เหมือน
และแตกตางจาก IAS 39 อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมมีธุรกรรม
ทางการเงินที่ซับซอน เชน การซื้อหรือขายตราสารการเงินที่เปน
อนุพันธหรือมีอนุพันธเปนองคประกอบหนึ่งของตราสาร มาตรฐาน 3
ฉบับนี้ก็ไมมีผลกระทบมากนัก แตสําหรับสถาบันการเงินและบริษัทที่
มีธุรกรรมการเงินจํานวนมากและซับซอนจะถูกกระทบอยางมากจาก
มาตรฐานที่เกี่ยวกับ Financial Instruments
3.6) IFRS บางฉบับกระทบกับบริษัทจดทะเบียนเฉพาะบาง
อุตสาหกรรมหรือบางบริษัท เชน การรับรูรายไดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ตาม IAS 18 การรับรูรายได กําหนดใหรับรูรายได
ดวยวิธีเมื่อขายเพียงวิธีเดียว ทําใหบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยไม
สามารถรับรูรายไดตามวิธีสัดสวนของงานที่ทําเสร็จหรือเงินงวดที่
ครบกําหนดชําระไดอีกตอไป ซึ่งขอกําหนดนี้จะไมกระทบตอบริษัท
อสังหาริมทรัพยที่สรางเสร็จกอนขาย แตจะกระทบตอบริษัทที่มีการ
ทยอยรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามวิธีอัตราสวนของ
งานที่ทําเสร็จ ทําใหบริษัทตองเปลี่ยนมารับรูรายไดชากวาที่เคยปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีของไทย เรื่อง การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
IAS 21 ผลกระทบจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานฉบับนี้ แยกระหวางสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงาน (functional
currency) กับสกุลเงินที่ใชในการรายงาน (reporting currency) โดย
IAS 21 กําหนดใหบริษัทตองกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ซึ่งเปนสกุลเงินภายใตสภาพแวดลอมหลักที่บริษัททําธุรกิจ เชนแม
บริษัทจะตั้งอยูในประเทศไทยแตหากทําการซื้อขายสินคาหลักดวย
สกุลเงินอื่นที่ไมใชบาท เชน เปนดอลลารหรือยูโร ตองถือวาสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานเปนดอลลารหรือยูโรและบันทึกรายการธุรกิจที่
เกิดขึ้นดวยสกุลเงินนี้ (หากมีรายการที่เกิดเปนเงินบาทตองแปลงให
เปนสกุลดอลลารหรือยูโร) และในการรายงานงบการเงินใหแปลงคา
จากสกุลเงินที่ ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ ใชในการรายงาน
ในกรณีนี้คือแปลงคาจากดอลลารหรือยูโรเปนเงินบาท
หรือหาก
ตองการแสดงงบการเงินเปนสกุลอื่นนอกจากเงินบาทก็ทําการแปลง

คาในลักษณะเดียวกัน มาตรฐานฉบับนี้นาจะกระทบเฉพาะกับบริษัทที่
มีธุรกรรมหลักเปนเงินตราสกุลอื่นที่ไมใชเงินบาท
IAS 41 เกษตรกรรม มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพยชีวภาพ (สินทรัพยที่มีชีวิต-Biological
Assets) เชน ธุรกิจเพาะปลูกพืชและปศุสัตว ตองวัดมูลคา
สินทรัพยประเภทนี้ ณ วันที่จัดทํางบการเงินดวยมูลคายุติธรรม และ
รับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมไวในกําไรหรือขาดทุนของงวด
และเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร เชน น้ํานม ผลปาลม ซุง
เนื้อสัตว ใหวัดมูลคาผลิตผลเหลานี้ดวยมูลคายุติธรรม ขอกําหนดนี้
แตกตางจากวิธีปฏิบัติในปจจุบันที่ใชวิธีราคาทุน โดยสะสมตนทุนที่
เกี่ยวของกับการดูแลทุกประเภทที่เกิดขึ้นกับพืชหรือสัตวที่ยังไมมี
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเสมือนเปนสินทรัพยระหวางกอสราง และเมื่อมี
การเก็บเกี่ยวหากเปนการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว เชน ตัดตนไม หรือ
เชือดสัตว ตนทุนที่สะสมไวจะกลายเปนตนทุนของผลิตผลการเกษตร
แตถาสามารถเก็บเกี่ยวไดสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน น้ํานม หรือ
น้ํายาง ก็จะทําการตัดคาเสื่อมราคาของตนทุนที่สะสมไวเสมือนการ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่สรางเสร็จแลว ดังนั้น หากมีการ
ปฏิบัติตาม IAS 41 นอกจากจะมีประเด็นในการหามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยชีวภาพแลว กําไรหรือขาดทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมก็จะถูกกระทบดวยการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
แมวาอาจจะยังไมไดมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหรือสัตวก็ตาม
และอาจทําใหกําไรหรือขาดทุนมีความผันผวนไปตามมูลคายุติธรรม
ณ วันที่มีการวัดมูลคา

4. IFRS รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีไทยที่นํามา
จาก IFRS อานยาก จะทําอยางไร
ตองยอมรับวาบัญชีเปนวิชาชีพเฉพาะจึงมีหลักเกณฑและขอ
กําหนดที่เปนเชิงเทคนิคอยูมาก หากผูอานไมมีความรูที่ลึกซึ้งในเรื่อง
การบัญชีมากอนก็อาจจะไมเขาใจขอกําหนดตางๆ ของมาตรฐานการ
บัญชี และนักบัญชีเองหากไมมีความรูในธุรกิจเฉพาะ เชน สถาบัน
การเงินหรือประกันภัย หรือไมรูจักธุรกรรมบางประเภท เชน ตราสาร
อนุพันธ การปองกันความเสี่ยง ผลประโยชนของพนักงาน แมจะมี
ความรู บั ญ ชี ก็ ไ ม ส ามารถเข า ใจข อ กํ า หนดของมาตรฐานเช น กั น
ดังนั้น ผูที่จะอานมาตรฐานการบัญชีในเรื่องซึ่งเปนเชิงเทคนิคหรือ
เปนเรื่องของอุตสาหกรรมเฉพาะตองศึกษาหาความรูในเรื่องนั้นๆ
กอน และเพือ่ ใหมคี วามเขาใจในหลักการของขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีทุกฉบับ ควรอานแมบทการบัญชี หรือ Framework for the
Preparation and Presentation of Financial Statements กอนการ
อานมาตรฐานการบัญชี สําหรับผูที่อยากทราบเหตุผลวาทําไม IFRS
จึงออกขอกําหนดในลักษณะเชนนั้น ถาเปน IAS ที่มีการปรับปรุงโดย
IASB หรือ IFRS ในแตละฉบับจะมีการอธิบายเหตุผลของขอกําหนด
ดังกลาว (Basis for Conclusions) ซึ่งสามารถหาอานไดจาก IFRS
ฉบับเต็ม นอกจากนี้ หากมีผูที่เห็นวา IASB ออกขอกําหนดที่ไม
ถูกตองหรือไมสอดคลองกับหลักการทางบัญชี สามารถใหความเห็น
ตอ IASB ได โดยในชวงระหวางการออก IFRS หรือปรับปรุง IAS
ทาง IASB จะมีการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งตองติดตามจากเว็บไซต
www.iasb.org สําหรับผูท อ่ี ยากเห็นแนวทางในการปฏิบตั ติ าม IFRS ใน
ฉบับทีม่ คี วามซับซอน ก็จะหาอานไดจาก Guidance on Implementing
สําหรับ IFRS ฉบับนั้นๆ

5. อยากทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัด
ทํางบการเงินจากมาตรฐานของไทยที่ใชอยู
ในปจจุบันไปเปน IFRS
จากคําแนะนําของบุคคลและองคกร (ในตางประเทศ) ที่มี
ประสบการณตรงในการนํา IFRS มาใช สวนใหญเห็นตรงกันวา การ
วางแผนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด และบริษัทตองเตรียมรับกับอุปสรรคที่
จะเกิดขึน้ ในระหวางดําเนินการ ไมวา จะเปนคาใชจา ยทีส่ งู กวางบประมาณ
ขอบเขตของงานที่เพิ่มมากขึ้นกวาแผนที่เตรียมไว ความลาชา ซึ่งอาจ
สงผลใหบริษัทตองเรงรีบเพื่อใหทันตอกําหนดการบังคับใช ทําใหเกิด
ความไมมีประสิทธิภาพ ความซับซอน และความซ้ําซอน สําหรับ
ขั้นตอนที่บริษัทควรดําเนินการในการนํา IFRS มาใชประกอบดวย
การใหความรูกับบุคลากรภายในองคกร แหลงความรูเกี่ยวกับ IFRS
มีมากมาย ทั้งจากหนังสือและเว็บไซตตางๆ สํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ (Big 4) ในประเทศไทยเองก็มีการจัดทําภาพรวมของ IFRS
และเปรียบเทียบขอแตกตางที่สําคัญระหวาง IFRS กับมาตรฐานการ
บัญชีของไทย เพื่อระบุความแตกตางทางเทคนิคของวิธีการบัญชี การ
พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมผูบริหารระดับสูงใหทราบถึงพื้นฐานของ
IFRS รวมถึงสรุปขอแตกตางที่สําคัญของ IFRS ที่คาดวาจะสงผล
ตองบการเงินของบริษัท
การพัฒนากลยุทธวาจะใช IFRS ทั้งหมด (adopt) หรือจะปรับ
เฉพาะสวนที่มาตรฐานไทยที่ใชอยูแตกตางไปจาก IFRS (converge)
ถาสภาวิชาชีพประกาศใช IFRS 1: First-time Adoption of IFRS
บริษัทจะสามารถปฏิบัติตาม IFRS 1 ในการนํา IFRS ทั้งหมด มาใชเปน
ครั้งแรก กลาวคือ ประเมินวิธีปฏิบัติทางธุรกิจทั้งหมดและพิจารณา
ทางเลือกของ IFRS และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด ซึ่งวิธีที่เลือกใหม
นี้อาจแตกตางไปจากวิธีเดิมซึ่งเปนทางเลือกตาม IFRS ดวยเชนกัน
เชน เดิมบริษัทใชโมเดลราคาทุนในการรายงานที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ เมื่อมีการนํา IFRS มาใชบริษัทอาจพิจารณาวาโมเดลราคา
ประเมินเปนวิธีการรายงานที่ดีกวาและปรับมาใชวิธีนี้ หรือในบางกรณี
บริษัทอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจใหมเนื่องจากผลกระทบที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากขอกําหนดของ IFRS แตถาบริษัทใชวิธีปรับเฉพาะ
วิธีบัญชีที่บริษัทเห็นวาแตกตางจากขอกําหนดของ IFRS ก็เปนเพียง
การคํานวณผลของงบการเงินใหมตามหลักการของ IFRS ในการ
นําเสนองบการเงินตาม IFRS เปนครั้งแรก เชน ในป 2011 บริษัทตอง
นําเสนองบการเงินของป 2010 ซึ่งทําขึ้นตาม IFRS มาแสดงเพื่อ
การเปรียบเทียบดวย ดังนั้น ในป 2010 บริษัทจะตองทํางบการเงินทั้ง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชอยูเดิมและตาม IFRS คูขนานไปดวย

เนือ่ งจาก IFRS มีผลกระทบไมเฉพาะตอการบัญชีและการรายงาน
เทานั้น แตยังกระทบตอธุรกิจและการดําเนินงานดานอื่นๆ ดวย เชน
เงื่อนไขการกูยืมเงิน การจายเงินปนผล งบประมาณ การวัดผลงาน
ของพนักงานและหนวยงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทน บริษัทจึงควร
จัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากฝายงานตางๆ
เชน บัญชี ภาษี สื่อสารองคกร ทรัพยากรมนุษย นักลงทุนสัมพันธ
กฎหมาย ระบบขอมูลจากฝายงานตางๆ ในบริษัท ผลิตและขาย เพื่อ
รวมกันวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอธุรกิจและการดําเนินงาน จัดทํา
คูมือการบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผูสอบบัญชี เพื่อใหมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกทางการบัญชี รวมทั้งทราบถึงวิธีปฏิบัติของ
บริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรม ทํางานรวมกับฝายระบบขอมูลในการออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและการรายงานขอมูลตามขอกําหนด รวมทั้งจัดทํา
แผนการฝกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวของในการนํา IFRS มาใช
หรือในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีไทยทีน่ าํ มาจาก IFRS ทัง้ หมด
เปนครั้งแรก คงปฏิเสธไมไดวาบริษัทจะตองประสบกับปญหาในการ
ปรับเปลี่ยนจากวิธีปฏิบัติที่คุนเคยและไมซับซอนไปเปนวิธีปฏิบัติใหม
ที่ซับซอนกวาเดิม รวมทั้งอาจตองมีการลงทุนในระบบขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อใหมีขอมูลสําหรับการบันทึกรายการหรือการเปดเผยขอมูล ทําให
บริษัทบางแหงอาจไมเห็นความจําเปนของการตองนํา IFRS มาใช
แตหากคิดถึงสภาวะปจจุบันที่บริษัทตองแขงขันในการดําเนินธุรกิจ
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ความไดเปรียบในการแขงขันดังกลาว
สวนหนึ่งมาจากการมีตนทุนของเงินทุนที่ต่ํากวาคูแขง การใช IFRS
ในการจัดทํางบการเงินเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางการเงินของประเทศไทยเพื่อใหบริษัทไทยสามารถระดมเงินทุน
ไดจากแหลงเงินทุนทั่วโลกสําหรับการขยายธุรกิจและเศรษฐกิจทั้ง
ของบริษัทและของประเทศ ดังนั้น บริษัทควรมองประโยชนที่จะไดรับ
ในระยะยาวมากกวาปญหาที่เปนระยะสั้น >

สําหรับผูส นใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ หรือ IFRS
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ “IFRS : ขอกําหนดสําคัญ ตัวอยาง
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล” และ CD การบรรยายทางวิชาการ
เรือ่ ง “IFRS... เพิม่ ดีกรีความเชือ่ มัน่ ในกิจการ” โดย รศ.ดร.อังครัตน
เพรียบจริยวัฒน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.maruey.com

