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บทคัดยอ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน เปนมาตรฐานการบัญชีที่พัฒนาโดยคณะ-
กรรมการมาตรฐานการบัญชรีะหวางประเทศ ซึง่สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชูปถมัปประกาศใหมผีลบังคบัใชในประเทศไทย
แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป บทความน้ีอธิบายหลักของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากขอกําหนดเดิม คือ วิธีการนําเสนอรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น โดยกําหนดใหกิจการแบงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเปนสองกลุม คือ กลุมที่สามารถจัดประเภทใหมได และ
กลุมทีไ่มสามารถจดัประเภทใหมได ทัง้นี ้กจิการตองเปดเผยขอมลูเก่ียวกบัภาษีเงนิไดทีเ่กีย่วของกบัองคประกอบแตละสวนของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่สัมพันธกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น นอกจากน้ัน บทความยังอธิบายรูปแบบการจัดทํางบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และขอเสนอแนะ 
รวมถึงผลกระทบที่อาจมีตอผูจัดทํางบการเงิน ในดานขอจํากัดในการนําเสนอขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนดานตนทุน

คําสําคัญ: การจัดประเภทใหม  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1

Abstract
 Thai Accounting Standard 1 (Revised 2015): Presentation of Financial Statements or TAS 1 was developed 
by the International Accounting Standards Board (IASB), announced by the Federation of Accounting Professions 
to replace Thai Accounting Standard 1 (Revised 2014), effective from 1st January 2016 onwards. This article 
presents the amendments to TAS 1 (Revised 2015), one of which is the presentation of Other Comprehensive 
Income Items that need to be categorized into two groups: those which can be reclassifi ed to profi t or loss, 
and those which cannot be reclassifi ed. Also, an entity shall disclose the amount of income tax relating to 
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each component of other comprehensive income as well as the reclassifi cation adjustments. This article 
also explains about the presentation format of Statement of Profi t or Loss and Other Comprehensive 
Income, and gives recommendations as well as discussion on impacts of the amendments on preparers of 
the Statement with regards to the cost constraint on useful fi nancial reporting.   

Keywords: Reclassifi cation, Other Comprehensive Income Items, Thai Accounting Standard 1

บทนํา 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
กาํลงักาวไปสูความเปนสากลมากข้ึน เนือ่งจากคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีไดจัดทํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของประเทศไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับรวมเลมสีฟา หรือ 
2016 Edition of the bound volume of IFRS (Blue book)
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการแกไขและปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักลาว มผีลบงัคบัใชกบัรายงานทางการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา
เริ่มตนหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให
นักวิชาชีพบัญชีมีความรูความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกดิขึน้ และสามารถจดัทาํบญัชถีกูตองตามมาตรฐานปจจบุนั 
บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอการเปล่ียนแปลง
ในมาตรฐานการบัญชี โดยเนนดานการเปล่ียนแปลงหลักใน
มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การนําเสนอ
งบการเงิน ในมิติของการนําเสนอรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน คือ มาตรฐานการบัญชีที่ระบุขอกําหนดโดยรวม
สําหรับการนําเสนองบการเงิน และไดอธิบายเก่ียวกับ
โครงสรางและขอกําหนดขั้นตําที่กิจการจะตองแสดงใน
งบการเงิน ตามเกณฑของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ (International Financial Reporting 
standards: IFRS) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ไดรับการ
พฒันาโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชรีะหวางประเทศ 
หรือ International Accounting Standards Board (IASB) 
ซึ่งไดปรับปรุงลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2014 การ
ปรับปรุงน้ีมีผลบังคับใชในตางประเทศต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 2016 เปนตนมา (Deloitte, n.d.)

 สําหรับในประเทศไทย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ฉบับลาสุด คือ ฉบับปรับปรุง ป 
พ.ศ. 2558 เปนฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศท่ีสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound 
volume 2015 consolidated without early application)  
ซึง่สภาวชิาชพีบญัชีฯ ไดกาํหนดใหนาํมาใชแทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) โดยกําหนดใหมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 
 ดังนั้น กิจการจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็น
สําคัญท่ีไดนําเสนอในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 
2558) รวมถึงขอเปล่ียนแปลงหลักจากฉบับเดิม คือ วิธี
การนําเสนอรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other 
Comprehensive Income: OCI) 

การเปลี่ยนแปลงหลักจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2555) และฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
 มาตรฐานการบัญช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การ
นาํเสนองบการเงิน มกีารเปล่ียนแปลงหลักจากขอกําหนดเดิม
ในฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) และฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  
ใน 2 ประเด็น คอื ประเด็นท่ี 1 การจัดกลุมการนําเสนอรายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอไปนี้ขอเรียก “OCI”) และ 
ประเดน็ที ่2 การเปดเผยขอมลูของภาษเีงนิไดทีเ่กีย่วของ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
 ประเด็นท่ี 1 การจัดกลุมการนําเสนอรายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 รายการ OCI คือ รายการรายไดและคาใชจายที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง หรือเปนรายไดและคาใชจายท่ีไมไดเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีไม
อนุญาตใหรบัรูรายการรายไดและคาใชจายดงักลาวในรายการ
กาํไรขาดทุน (profi t and loss items) ของกจิการ (Harrison, 
Horngen, Thomas, & Suwardy, 2014) การเปล่ียนแปลง
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีประเด็น
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ที่สําคัญ คือ การจัดกลุมการนําเสนอ OCI ในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยผูจัดทํางบการเงิน จะตอง
จัดกลุมของรายการ OCI บนพื้นฐานของความสามารถจัด
ประเภทใหม (reclassifi cation) ของรายการ OCI วาสามารถ
เขาไปจัดประเภทใหมไวในรายการกําไรขาดทุนของกิจการ
ในภายหลังไดหรือไม สรุปคือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรบัปรงุ 2558) ตามมาตรฐานของ IFRS ไดกาํหนดใหกจิการ
นําเสนอ OCI โดยผูจัดทํางบการเงินตองแยก OCI ออกเปน
สองกลุม (จากเดิมที่ไมตองแยก) ดังนี้
 I. กลุม OCI ทีส่ามารถจดัประเภทใหมเขาไปไวในกาํไร
หรือขาดทุนได 
 II. กลุม OCI ที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนได
 สําหรับการจัดประเภทใหม หรือภาษาทางการบัญชี
คอื ‘Reclassifi cation to profi t and loss’ หรือ ‘Recycle’ 
หมายถึง การท่ีกิจการเวียนการรับรูมูลคาที่ไดบันทึกใน OCI 
ไปเปนรายการกําไรขาดทุน 
 ยกตัวอยาง เชน บริษัท คนไทย จํากัด ตองการซื้อ
เครือ่งจกัรจากประเทศออสเตรเลียมลูคา 10,000 Australian 
dollars (AUD) โดยอัตราแลกเปล่ียนในขณะน้ัน คือ 1 
Australian dollars (AUD) = 30 Thai Baht (THB) คิดเปน
เงินไทย 300,000 บาท กิจการตองการปองกันความเส่ียง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน กลาวคือ กิจการ
ตองการซ้ือเครื่องจักรดวยคาเงินที่ 1 AUD = 30 THB ดังนั้น 

เพือ่ปองกนัไมใหคาเงนิเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีซือ้สนิคา กจิการ
จึงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับผูขาย
เครื่องจักร สมมติวา ณ วันสิ้นงวดบัญชี คาเงินไดเปล่ียนเปน 
1 AUD = 35 THB แมกิจการยังไมไดทําการซื้อเครื่องจักร
ผูจัดทํางบการเงินสามารถรับรูกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงได
เปนรายการ OCI คอื “กาํไรจากการแปลงคาอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ 50,000 บาท” (350,000-300,000 บาท) 
เมื่อถึงวันที่กิจการทําการซ้ือเคร่ืองจักร กิจการไดจายเงินซื้อ
เครื่องจักร ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ 1 AUD = 35 THB ผูจัดทํา
งบการเงินตองจัดประเภทรายการ OCI ใหมใหเปนสวนหนึ่ง
ของรายการกําไรขาดทุน โดยตองเวียนกําไรที่ไดรับรูใน
รายการ OCI จํานวน 50,000 บาท ไปยังกําไรขาดทุน ดังนั้น 
จากตัวอยางเห็นไดวา ผูจัดทําบัญชีรับรูกําไรสองชวงระยะ
เวลา คือ ชวงเวลาแรก ณ วันสิ้นงวด รับรูเปน OCI และชวง
เวลาท่ีสอง คือ เมื่อกิจการไดซื้อเครื่องจักร กิจการไดทําการ
จัดประเภทรายการ OCI ใหม โดยเวียนกําไรเปนกําไรขาดทุน 
และเพื่อไมใหการรับรูกําไรซําซอน ซึ่งจะทําใหกําไรสูงเกินไป 
(overstated) กิจการตองลางกําไร 50,000 บาท ออกจากท่ี
ไดรับรูใน OCI ณ วันที่กิจการจัดประเภทรายการ OCI ใหม
ใหเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุน
 มาตรฐานการมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 
2558) ไดแบงรายการ OCI ที่สามารถจัดประเภทใหมในกําไร
ขาดทุนไดและไมสามารถจัดประเภทใหมในกําไรขาดทุนได 
ดังตารางที่ 1 (IFRS, 2015)

ตารางที่ 1 OCI ที่สามารถจัดประเภทใหมในกําไรขาดทุนได และ OCI ที่ไมสามารถจัดประเภทใหมในกําไรขาดทุนได

รายการ OCI ที่สามารถจัดประเภทใหม
ในกําไรขาดทุนได

รายการ OCI ที่ไมสามารถจัดประเภทใหม
ในกําไรขาดทุนได

• ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของการ
 ดําเนินงานในตางประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 
 เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
 เงินตราตางประเทศ)
• ผลของกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 
 (ดมูาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่105 เรือ่ง เงนิลงทนุในตราสารหนี้
 และตราสารทุน)
• สวนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือ
 ปองกันความเส่ียงในการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 (ดมูาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่39 เรือ่ง การรับรูและวัดมลูคา
 เครื่องมือทางการเงิน)

• การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
 (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน อาคารและ
 อุปกรณ และฉบับท่ี 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน)
• การวัดมูลคาใหมของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
 พนักงาน) 

ที่มา: Ernst และ Young (2011)
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 ประเด็นที่ 2 การเปดเผยขอมูลของภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของ
 สาํหรับเร่ืองผลกระทบทางการภาษี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) ไมไดเปลี่ยนแปลงทางเลือกของ
การนําเสนอองคประกอบ OCI โดยกิจการสามารถแสดง
องคประกอบของรายการ OCI ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดงันี ้
(ศศิวิมล มีอําพล, 2556)
 I. แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีท่ีเกี่ยวของ 
หรือ
 II. แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
และแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่ เกี่ยวของกับ
องคประกอบน้ัน
 แตอยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที ่1 (ปรับปรงุ 2557) มปีระเดน็ทีส่าํคญั คอื กจิการ
ตองเปดเผยขอมูลของภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบ
แตละสวนของรายการ OCI ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพราะหาก
กจิการแสดงรายการ OCI ดวยยอดกอนหกัผลกระทบทางภาษี
ที่เก่ียวของ กิจการยอมใชอัตราภาษีที่แตกตางจากอัตราท่ีใช
ในรายการกาํไรขาดทนุ ดงันัน้ เพือ่ใหผูใชขอมลูจากงบการเงนิ
รบัรูขอมลูทางภาษีทีเ่ก่ียวของกับองคประกอบแตละสวนของ
รายการ OCI กิจการควรใหขอมูลทางภาษีเกี่ยวกับรายการ
ดงักลาว โดยกิจการตองแสดงภาษทีีเ่กีย่วของกบัรายการ ทัง้ที่
อาจถูกจัดประเภทใหมและไมถูกจัดประเภทใหมแยกออก
มาตางหาก นอกจากการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได
ของรายการ OCI แตละรายการแลว กิจการยังตองเปดเผย
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม (reclassifi cation 
adjustments) ทีส่มัพนัธกบัองคประกอบของ OCI โดยกิจการ
ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับจํานวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดปจจุบันหรืองวดกอน ซึ่งถูกจัดประเภท
รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในงวดปจจุบัน ทั้งนี้ 
เพื่อใหผูใชขอมูลทางการเงินจากงบการเงิน สามารถประเมิน
ผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใหม
ดังกลาวได 
 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) ยงัมกีาร
ปรบัและกําหนดนิยามท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอรายการกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 
 กําไรหรือขาดทุน หมายถึง ผลรวมของรายไดหัก
คาใชจาย แตไมรวมองคประกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
(กิจการสามารถใชคําวา กําไรสุทธิ เพื่ออธิบายคําวา กําไร
หรือขาดทุน และกิจการอาจใชคําอื่นเพื่ออธิบายแทนคําวา 
กําไร) 

 การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม หมายถึง 
จํานวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดปจจุบัน
หรืองวดกอนๆ ซึ่งถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร
หรือขาดทุนในงวดปจจุบัน
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ในสวนของเจาของระหวางงวด เปนผลมาจากรายการและ
เหตุการณอื่นๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลมาจาก
รายการกับเจาของจากความสามารถในฐานะท่ีเปนเจาของ ซึง่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประกอบดวยองคประกอบท้ังหมด
ของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบตอผู ใชงบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ขอกําหนดเดิม
 มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2558) กาํหนด
ใหแยกรายการ OCI ที่จัดประเภทใหมเขากําไรขาดทุนได กบั
รายการ OCI ที่ไมสามารถจัดประเภทใหมเขากําไรขาดทุน
ไดออกจากกัน ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ (IASB) เล็งเห็นถึงผลกระทบอยางมีสาระ
สําคัญตอผลการดําเนินงานของกิจการ หากรายการ OCI ถูก
จัดประเภทใหมเขากําไรขาดทุน โดยผลกระทบดังกลาวจะไม
เห็นชัดเจนหากยังคงมีการรายงาน OCI ตามมาตรฐานการ
บัญชีเดิม กลาวคือ หากกิจการยังไมไดแยกการรายงาน OCI 
ที่จัดประเภทใหมไดและจัดประเภทใหมไมไดออกจากกัน
ก็ยากแกกิจการท่ีวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
ในอดีต และการประมาณผลการดําเนินงานของกิจการใน
อนาคต การแยกกลุมรายการ OCI เปนสองกลุม จึงทําใหผูใช
งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของ OCI ที่อาจสงผล
ตอกาํไรขาดทุนของกิจการไดอยางมีประสิทธภิาพ และชวยให
กิจการสามารถพยากรณผลการดําเนินงานของกิจการใน
อนาคตของตนไดชัดเจนขึ้น 
 นอกจากนี ้หากกจิการไมแยกรายการ OCI เปนสองกลุม
อยางชัดเจน จะเปนการสรางโอกาสใหผูจัดทํางบการเงิน
สามารถตกแตงตัวเลขในงบกําไรขาดทุนใหเปนไปตามที่ตน
ตองการ โดยการจัดประเภทรายการ OCI ตามที่ตนตองการ
เขาไปไวในกําไรขาดทุน และการรับรูกําไรซําซอน ทั้งใน OCI 
และกําไรขาดทุน เชน จากตัวอยางการซื้อเครื่องจักรของ
บรษิทั คนไทย จาํกดั ขางตน หากไมมกีารบังคบัใหจดัประเภท
รายการ OCI ก็จะเปนชองวางใหผูจัดทํางบการเงินกระทําผิด
จริยธรรม โดยการรับรูกําไร 50,000 บาทซําซอน ทั้งใน OCI 
ณ วันสิ้นงวด และในกําไรขาดทุนเมื่อซื้อเครื่องจักรได 
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รูปแบบของการนําเสนอ
 IFRS (2015) ระบุวา กจิการยังคงสามารถเลือกนําเสนอรายการกําไรขาดทุนและรายการ OCI ในงบเดียวกันหรือแยกออก
เปนสองงบก็ได ทั้งนี้ หากกิจการเลือกที่จะนําเสนอกําไรขาดทุนและ OCI เปนงบเดียว กิจการจะตองแยกสวน OCI ที่สามารถ
จัดประเภทใหมออกจากกลุม OCI ที่ไมสามารถจัดประเภทใหมในงบใหชัดเจน

ภาพท่ี 1 การนําเสนอกําไรขาดทุนและ OCI แบบงบเดียว ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุรียรัตน ทองอรุณแสง และ ธนุตรา ตั้งอุดมนันทกิจ (2557); IFRS (2015) 

ภาพท่ี 2 การนําเสนอกําไรขาดทุนและ OCI แบบสองงบ ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุรียรัตน ทองอรุณแสง และ ธนุตรา ตั้งอุดมนันทกิจ (2557); IFRS (2015) 
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ภาพท่ี 3 ตัวอยางการนําเสนอกําไรขาดทุนและ OCI แบบงบเดียวของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2558)
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางการนําเสนอกําไรขาดทุนและ OCI แบบสองงบของ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ที่มา: บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (2558)
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บทสรปุ ขอเสนอแนะ และประเดน็การเปลีย่นแปลงสาํหรับ
ป พ.ศ. 2560 
 ผูจัดทํางบการเงินอาจมีความกังวลเก่ียวกับขอจํากัด
ในการนําเสนอขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนดานตนทุน 
(cost) ตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(The Conceptual Framework for Financial Reporting) 
ที่กลาวถึงในดานที่ผูจัดทํางบการเงินอาจจะมีตนทุนเพิ่มข้ึน
ในการจัดทํางบการเงิน เชน ตนทุนในการสืบคนขอมูล และ
ตนทนุการวิเคราะหและตคีวามขอมลู ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา
การเปล่ียนแปลงดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอผูจัดทํางบการ
เงินมากนัก โดยเฉพาะในการวิเคราะหและตีความรายการ 
OCI เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงการนาํเสนอรายการ OCI จาก
ขอกําหนดเดิม ไมไดกระทบถึงธรรมชาติของรายการท่ีไดถูก
รับรูใหเปน OCI ทั้งน้ี ผูจัดทํางบการเงินมีหนาที่เพียงแยก
รายการ OCI ที่ไดรับรูในกิจการ ออกเปนสองกลุมใหชัดเจน
เทานั้น คือ กลุมที่สามารถจัดประเภทใหมไดและกลุมท่ีไม
สามารถจัดประเภทใหมได ดังนั้น ขอจํากัดของการนําเสนอ
ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนดานตนทุน ถือวานอยมาก
สาํหรบัการจดัทาํงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
อีกทั้งผูจัดทํางบการเงินยังสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะกับความตองการของตนท้ังแบบงบเดียวหรือสองงบ 
ดงัที่ไดกลาวไปแลว  
 ผูเขียนขอเนนยําเรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ซึ่งยังคงมีความสําคัญอยางย่ิงตอผูจัดทํา
งบการเงิน โดยผูจัดทํางบการเงินยังคงตองปฏิบัติตามขอ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
ขอกําหนดเดิมอยางเครงครัด โดยตองเปดรับขอมูลเก่ียวกับ
ขอเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบญัชทีีม่กีารปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงอยูเสมอ
 สาํหรับการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญทีจ่ะเกิดขึน้ในป พ.ศ. 
2560 คือ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอม หรือ TFRS for SMEs มา
ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ หรือ TFRS for NPAEs ซึ่ง TFRS for 
SMEs จดัทาํตามเกณฑทีก่าํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับปรับปรุงป 2558 และจะเร่ิมมีผลบังคับใช
ในประเทศไทยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยกิจการที่จะไดรับผลกระทบ
โดยตรง คือ กิจการขนาดกลางและขนาดยอมที่เขาเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่จะนํามาปรับใช คือ การที่
กิจการดังกลาวตองจัดทํางบกระแสเงินสด นอกเหนือจาก
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
บริษัทท่ีมีบริษัทยอยจะตองจัดทํางบการเงินรวม โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชอยางชัดเจนในป พ.ศ. 
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