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บทคัดย่อ

	 เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเชื่อมต่อกันเพิ่มขึ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัทข้ามชาติและ
หน่วยงานกำากับดูแลของประเทศต่างๆ	จึงได้มีการพิจารณาถึงการจัดทำารายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้น	ซึ่งจะช่วยให้
รายงานทางการเงินจากประเทศต่างๆ	 สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้	 บริษัทข้ามชาติและหน่วยงานกำากับดูแลของประเทศต่างๆ	 ได้
ให้การสนับสนุนให้ใช้รายงานทางการเงินเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเดียวกัน	เนื่องจากการจัดทำารายงานทางการเงินจะเป็นรูปแบบเดียวกัน
และจะช่วยให้รายงานทางการเงินจากประเทศต่างๆ	สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้

Abstract

 In an increasingly interconnected global economy, most of participants in the capital market are considering to 
move toward a more uniform global “language” for financial reporting. Many multinational companies and national 
regulators support it. They believe that the use of common standards in the preparation of public company financial 
statement will make it easier to compare the financial results of reporting entities from different countries.
                                                                                                                                
	 ปัจจุบันนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(International	Financial	Reporting	Standards:	 IFRS)	 อ้างอิง	
International	Accounting	Standards	(IAS)	ออกโดย	International	Accounting	Standards	Committee	(IASC)	และ	International	
Financial	Reporting	Standards	(IFR)	กำาหนดโดย	IASC	และ	International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	มีบทบาทสำาคัญ
อย่างยิ่งสำาหรับการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 จากการที่	 International	Standard-Setting	 ของ	
International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	ได้มีกระบวนการพัฒนามาตรฐานการบัญชี	และมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อ
ให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ซึ่งมีมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินของตนเอง	 หรือประเทศกำาลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถกำาหนด
มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินของตนเอง	ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือรายงานทางการเงินแบบเดียวกัน
	 ในช่วงปลายปี	2550	International	Federation	of	Accounts	(IFAC)	ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นและมีวัตถุประสงค์
สำาคญัคอืเพือ่พฒันา	สง่เสรมิ	และดแูลผลประโยชนส์าธารณะโดยสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคณุภาพใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล	นอกจาก
นั้น	 IFAC	 มีคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	 ซึ่งทำาหน้าที่ออกมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	
(International	Standards	on	Auditing))	ได้ทำาการสำารวจโดยสอบถามผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	(Chief	Financial	Officer)	ของบริษัท
ทั่วโลก	จำานวน	143	คน	จาก	91	ประเทศ	ร้อยละ	90	เห็นด้วยกับการที่จะมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินเพียง
หนึง่เดยีว	เพือ่ใหก้ารจดัทำารายงานทางการเงนิของแตล่ะบรษิทัทัว่โลกสามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัไดโ้ดยทีไ่มม่ปีญัหาเรือ่งความแตกตา่ง
ทางมาตรฐานการบญัชหีรอืการรายงานทางการเงนิ	เนือ่งจากในปจัจบุนัเศรษฐกจิของประเทศตา่งๆ	ไดม้กีารเชือ่มโยงกนัเปน็โลกยคุโลกา
ภิวัตน์	อันเป็นที่มาของการที่ประเทศต่างๆ	ได้นำา	IFRS	มาใช้ในการจัดทำารายงานทางการเงิน	หรือแม้แต่บางประเทศที่ยังไม่ได้นำา	IFRS	
มาใช้	ก็ได้มีแผนการกำาหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะนำามาใช้เมื่อใด	ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์สำาหรับการตัดสินใจของบริษัท	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย
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อื่น	 และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานกำากับดูแล	 ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแผนการกำาหนดไว้ล่วงหน้า
ว่าจะนำา	IFRS	 มาใช้ในปีพ.ศ.	2558	 	 ในขณะที่อีกมากกว่า	120	
ประเทศ	ก็ได้มีการใช้หรือได้มีแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะนำา	IFRS	
มาใช้เช่นกัน	อาทิ	ในสหภาพยุโรปกำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัด
ทำางบการเงินรวมให้เป็นไปตาม	IFRS	 ในปี	 พ.ศ.	2548	 ประเทศ
บราซิลได้เริ่มใช้	IFRS	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553		ประเทศแคนาดาจะเริ่ม
ใช้	IFRS	ในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554		ประเทศเม็กซิโกกำาหนด
ให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้	IFRS	ในปี	พ.ศ.	2555		
ประเทศญีปุ่น่ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มใหส้อดคลอ้งกบั	IFRS	และ
อนญุาตใหบ้รษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศญีปุ่น่
ที่มีความพร้อมแล้ว	สามารถที่จะเริ่มใช้	IFRS	ตั้งแต่งวดบัญชีที่เริ่ม
ในวันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2553	และจะกำาหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ทุกบริษัทจัดทำางบการเงินตาม	IFRS	ในปี	พ.ศ.	2555		ส่วนฮ่องกง	
ได้มีมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับ	
IFRS	อยู่แล้ว	
	 การจัดทำารายงานทางการเงินเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
กันได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางมาตรฐานการบัญชี
หรือรายงานทางการเงินนั้น	Hail	 และคณะ	(2010)	 ได้อธิบายว่า	
การทีร่ายงานสามารถเปรยีบเทยีบกนัไดม้ากขึน้จะสง่ผลใหผู้ล้งทนุ
และผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเปรยีบเทยีบงบการเงนิไดง้า่ยขึน้และเสยี
ต้นทุนน้อยลง	ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดทุน	ตลอดจน
ลดตน้ทนุของเงนิทนุของบรษิทัได	้นอกจากนี	้ยงัชว่ยอำานวยความ
สะดวกใหน้กัลงทนุขา้มชาตสิามารถประเมนิความเสีย่งของบรษิทั
โดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานทางการเงินได้
	 สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการบัญชีเป็น
ของตนเอง	(US	Generally	Accepted	Accounting	Principles:	
US	GAAP)	 ได้มีการปรับปรุงหลักการในการรายงานทางการเงิน
ให้มีความสอดคล้องกับ	IFRS	ก่อนที่จะกำาหนดแผนการใช้	IFRS	ใน
ปี	พ.ศ.	2558		โดยได้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่กำาหนด
มาตรฐานการบัญชีของประเทศ	 (Financial	 Accounting	
Standards	Board:	FASB)	และหน่วยงานที่กำาหนดมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ	(International	Accounting	Standards	
Board:	IASB)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	วัตถุประสงค์หลักของความร่วม
มือดังกล่าวเพื่อลดช่องว่าง	หรือทำาให้	US	GAAP	และ	IFRS	นั้น
ผสมผสานกัน	(Convergence)	ให้มากที่สุด		FASB	และ	IASB	ได้
ทำา	Norwalk	Agreement	ในปี	พ.ศ.	2545	มีบันทึกข้อตกลงด้าน
ความร่วมมือในปี	พ.ศ.	2549	และปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าวในปี	
พ.ศ.	2551	 โดยในบันทึกข้อตกลงมีโครงการ	Convergence	
มาตรฐานการบัญชีหรือรายงานทางการเงินของ	US	GAAP	 และ	
IFRS	 ที่สำาคัญๆ	 ให้เสร็จภายในป	ี พ.ศ.	2554	 ตามข้อเรียกร้อง			
ของผู้นำาในกลุ่มประเทศ	G20	(ซึ่งประกอบด้วย	 สหภาพยุโรป	

(European	Union)	 อังกฤษ	 แคนาดา	 ฝรั่งเศส	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น	
เยอรมนี	 สหรัฐอเมริกา	 อาร์เจนตินา	 ออสเตรเลีย	 บราซิล	 จีน	
อินเดีย	อินโดนีเซีย	เม็กซิโก	รัสเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	แอฟริกาใต้	
เกาหลีใต้	และตุรกี
	 หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสำาคัญอีกแห่งหน่ึง	ซ่ึง
ต้องกล่าวถึงคือ	คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 (U.S.	 Securties	and	Exchange	
Commission:	US	SEC)	ซ่ึงถือได้ว่ามีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการเป็น
ผู้นำาในการใช้	IFRS	 ท้ังน้ี	US	SEC	 ได้ให้การสนับสนุนในบันทึกข้อ
ตกลงในโครงการ	Convergence	ระหว่าง	FASB	และ	IASB	ในการ
ลดช่องว่างระหว่าง	US	GAAP	และ	IFRS		โดย	US	SEC	กำาหนดให้
ประเทศต่างๆ	 ท่ีมีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในอดีต	ต้องมีการจัดทำารายงานทางการเงินให้เป็นไป
ตาม	US	GAAP	หลังจากน้ันจึงจะได้รับการผ่อนผันให้สามารถจัด
ทำารายงานทางการเงินตาม	IFRS	ได้แต่ต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมถึงผลก
ระทบหากได้มีการจัดทำารายงานทางการเงินตาม	US	GAAP	 ใน
ระหว่างปี	พ.ศ.	2550	US	SEC	ได้อนุญาตให้บริษัทท่ีมีการระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถจัดทำางบการ
เงินตาม	IFRS	ได้โดยท่ีไม่ต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมสำาหรับผลกระทบหาก
มีการจัดทำารายงานทางการเงินตาม	US	GAAP	ท้ังน้ี	US	SEC	ได้มี
การศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กว่าได้รับผลกระทบมาก
น้อยเพียงใดจากการเปล่ียนแปลงระบบบัญชีเพ่ือรองรับ	IFRS	 และ
ได้ศึกษารายละเอียดของกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องรวมถึง
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนถึงความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินของ	IFRS	กับ	US	GAAP	
อีกด้วย	(ตัวอย่างของความแตกต่างระหว่าง	IFRS	และ	US	GAAP	
เช่น	ก)		IFRS	ไม่อนุญาตให้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือแบบเข้าหลัง
ออกก่อนในขณะท่ี	US	GAAP	 ในปัจจุบันยังคงอนุญาต	 ข)	IFRS	
อนุญาตให้มีการรับรู้รายการท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	หากสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ	 ค)	IFRS	 พิจารณาการด้อยค่า
ของค่าความนิยมโดยใช้	Single-step	method	ในขณะท่ี	US	GAAP	
พิจารณาด้อยค่าของค่าความนิยมโดยใช้	 Two-step	method)	
นอกจากน้ียังได้มีความพยายามในการให้ข้อมูลและพิจารณาถึง
ความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาความรู้ของบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทำางบการเงินเพ่ือให้มีความเข้าใจในการจัดทำา
งบการเงินตาม	IFRS		
	 เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	ที่ผ่านมา	FASB	และ	
IASB	ได้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ	Convergence	
เกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่คีวามสำาคญั
เป็นลำาดับต้นๆ	(ประกอบด้วยเครื่องมือทางการเงิน	 การรับรู้ราย
ได	้สญัญาเชา่ระยะยาว	การนำาเสนองบกำาไรขาดทนุแบบเบด็เสรจ็	
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และการวดัมลูคา่ยตุธิรรม)	วา่จะแลว้เสรจ็ภายในวนัที่	30	มถินุายน	
พ.ศ.	2554	อย่างไรก็ตาม	FASB	และ	IASB	ได้ชะลอมาตรฐานการ
บญัชแีละรายงานทางการเงนิบางสว่นไวก้อ่น	อาท	ิการรายงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่บทการบัญชี	 เครื่องมือทางการเงินที่มี
ลกัษณะเปน็สว่นของเจา้ของ	และการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 ในขณะเดยีวกนั	American	Institute	of	CPAs	หรอื	AICPA	
ซึ่งหน้าที่หลัก	 คือกำาหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่สมาชิกและผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตาม	
นอกจากนัน้ยงัมหีนา้ทีว่จิยัและเผยแพรผ่ลงานวชิาการ	และจดัการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องของวิชาชีพในรูปการจัดอบรมและสัมมนา	ได้
ทำาการสำารวจในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำาหรับการจัดทำา
งบการเงินตาม	IFRS	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2553	 โดยสอบถามจาก
ฝ่ายบริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งผลการสำารวจปรากฏว่า	ร้อยละ	54	ของ
ผูต้อบแบบสอบถามระบวุา่	US	SEC	ควรจะตอ้งมคีวามชดัเจนทีจ่ะ
กำาหนดให้บริษัทมหาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้มาตรฐานการ
บัญชีและรายงานทางการเงินตาม	IFRS	ส่วนอีกร้อยละ	21	ระบุว่า

งบการเงินตาม	IFRS	น่าจะเป็นทางเลือกให้สำาหรับบริษัทมหาชนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา	และยังมี
ผลสำารวจของสำานกังานสอบบญัชขีนาดใหญ	่KPMG	เกีย่วกบัความ
คิดเห็นของผู้บริหาร	 จำานวน	2,500	 คน	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2553	 ระบุว่าร้อยละ	49	 ต้องการที่จะมีทางเลือกในการใช้
มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินตาม	IFRS	ก่อนปี	พ.ศ.	
2558	 อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามจำานวนมากยังเชื่อว่า
มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินตาม	US	GAAP	นั้นดี
อยู่แล้ว	หากไปปฏิบัติตาม	IFRS	จะทำาให้งบการเงินมีคุณภาพลด
ลง	 นอกจากนั้นยังมีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นเพิ่มเติม
อีกว่าประเทศต่างๆ	 ที่ประกาศว่าประเทศตนเองได้มีการใช้
มาตรฐานการบญัชแีละรายงานทางการเงนิตาม	IFRS	อยา่งเตม็รปู
แบบนั้นไม่ได้มีการนำาไปปฏิบัติทั้งหมด	 โดยประเทศต่างๆ	 ได้มี
การสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะปรบัปรงุหรอืดดัแปลงมาตรฐานการบญัชี
และรายงานทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องประเทศของตนเอง	 ซึ่ง
อาจจะเปน็เหตใุหง้บการเงนิไมส่ามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัได้	ทัง้นี้
ผูต้อบแบบสอบถามระบวุา่นา่จะเปน็ประเดน็หลกัทีจ่ะตอ้งพจิารณา
ต่อไป

ตารางที่ 1	ตารางสรุปช่วงระยะเวลาที่สำาคัญของการจัดทำางบการเงินตาม	IFRS	ของประเทศต่างๆ	

 ช่วงเวลาปี พ.ศ.  รายละเอียด

	 2544	 FASB	และ	IASB	ทำา	Norwalk	Agreement	ในโครงการร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการบัญชี	นอกจากน้ัน
	 	 สหภาพยุโรปได้มีประกาศให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกจัดทำางบการเงินรวมตามมาตรฐาน
	 	 การบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินตาม	IFRS	โดยเร่ิมในปี	พ.ศ.	2548	เป็นต้นไป
	 2548	 US	SEC	ประกาศแผนการท่ีจะอนุญาตให้บริษัทท่ีไประดมทุนในตลาดต่างประเทศสามารถจะย่ืนงบการเงินตามมาตรฐาน
	 	 การบัญชีและรายงานทางการเงินตาม	IFRS	โดยไม่ต้องมีการกระทบยอดไปเป็น	US	GAAP	ในปี	2552	หรือก่อนหน้าน้ัน	
	 	 นอกจากน้ันสภาพยุโรป	ได้บังคับใช้มาตรฐานการบัญชีตาม	IFRS	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2548
	 2549	 FASB	และ	IASB	กำาหนดมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีสำาคัญท่ีจะพัฒนาร่วมกัน
	 2550	 US	SEC	ประกาศอนุญาตให้บริษัทข้ามชาติท่ีระดมทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำางบการเงินท่ีปฏิบัติตาม	IFRS	โดยไม่ต้อง
	 	 มีการกระทบยอดเป็น	US	GAAP
	 2551	 US	SEC	นำาเสนอแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม	IFRS	สำาหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
	 2552	 IASB	เร่ิมปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินอีกคร้ัง	หลังจากท่ีหยุดปรับปรุงในสาระสำาคัญของมาตรฐาน
	 	 การบัญชีและรายงานทางการเงินตาม	IFRS	ในช่วงท่ีประเทศต่างๆ	ได้มีการนำา	IFRS	ไปใช้	เพ่ือป้องกันความสับสน	
	 2553	 US	SEC	ประกาศแผนการในการประเมินผลกระทบจากการใช้	IFRS	ในส่วนของระบบรายงานทางการเงินบริษัทในสหรัฐอเมริกา
	 	 ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา	และ	US	SEC	ได้กำาหนดการใช้	IFRS	ในปี	2558	นอกจากน้ัน
	 	 ประเทศญ่ีปุ่นยังได้ประกาศให้บริษัทภายในประเทศท่ีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกใช้	IFRS	ในรอบระยะเวลาบัญชี
	 	 ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	31	มีนาคม	พ.ศ.	2553
	 2554	 ประเทศแคนาดา	และประเทศอินเดียเร่ิมใช้	IFRS		รวมท้ังประเทศไทยก็ได้มีการใช้	IFRS	(ส่วนใหญ่)	เช่นเดียวกัน
	 2555	 ประเทศเม็กซิโกจะใช้	IFRS	สำาหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	 2558	 US	SEC	อนุญาตให้บริษัทท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาท่ีจดทำางบการเงินตาม	US	GAAP	สามารถท่ีจะปรับงบการเงินให้

	 	 เป็นไปตาม	IFRS 
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 จากบทความทีก่ลา่วมาขา้งตน้เมือ่ลองยอ้นกลบัมาดคูวาม
คืบหน้าของการใช้มาตรฐานการบัญชีตาม	IFRS	ของประเทศไทย	
พบว่าสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สภาวิชาชีพบัญชี)	
ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม	่ โดยให้มีผลบังคับ
ใชส้ำาหรบักจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ	(Publicly	Accountable	
Entities)	 โดยกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีคำานิยามคือ										
1)	 	 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อ
ขายในตลาดสาธารณะ	(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
หรอืตา่งประเทศหรอืการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัย	์รวมทัง้ตลาด
ในท้องถิ่นและในภูมิภาค)	 หรือกิจการที่นำาส่งหรืออยู่ ใน

กระบวนการของการนำาส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืหนว่ยงาน
กำากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ	ใน
ตลาดสาธารณะ	2)	กจิการทีด่ำาเนนิธรุกจิหลกัในการดแูลสนิทรพัย์
ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง	ได้แก่	สถาบันการเงิน	บริษัท
ประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทหลักทรัพย์	กองทุนรวม	
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น	 เป็นต้น	3)	 บริษัทมหาชน	 ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชน	และ	4)	กจิการอืน่ทีจ่ะกำาหนดเพิม่เตมิ	ทัง้นีม้าตรฐานการ
บญัชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหมแ่ละปรบัปรงุใหม	่
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

ตารางท่ี 2	มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2554

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	1	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	การนำาเสนองบการเงิน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	2	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	สินค้าคงเหลือ
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	7	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	งบกระแสเงินสด
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	8	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	นโยบายการบัญชี	การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
	 	 ข้อผิดพลาด
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	10	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	11	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	สัญญาก่อสร้าง
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	16	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	17	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	สัญญาเช่า
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	18	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	รายได้
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	19		 เร่ือง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	23	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	ต้นทุนการกู้ยืม
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	24	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	26	 เร่ือง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	27	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	28	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	29		 เร่ือง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	31	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	33	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	กำาไรต่อหุ้น
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	34	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	งบการเงินระหว่างกาล
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	36	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	37	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	ประมาณการหน้ีสิน	และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	38	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	40	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	2		 เร่ือง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	3	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	การรวมธุรกิจ
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	5	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดำาเนินงานท่ียกเลิก
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	6		 เร่ือง	การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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ตารางท่ี 3	มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	
พ.ศ.	2556

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	12	 เร่ือง	ภาษีเงินได้
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	20	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	21	(ปรับปรุง	2552)	 เร่ือง	ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

 
	 ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2552	ถึงปี	พ.ศ.	2553	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน	เนื่องจากการจัดการงบการเงินตาม	IFRS	นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ	ของบริษัท	เช่น		มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	“ผลประโยชน์ของพนักงาน”	การพิจารณาถึงผลประโยชน์
ระยะสั้น	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ	หรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	ต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล		มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	16	เรื่อง	“ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์”	การพิจารณาต้นทุนในการรื้อ	การขนย้าย	หรือการบูรณะสภาพของสินทรัพย์	การแยกต้นทุน
ส่วนประกอบ	 ต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายผลิตหรือฝ่ายบริหารในการพิจารณา	 ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสีย	 เช่น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	
พนักงาน	หน่วยงานราชการ	ฯลฯ	กับบริษัทจดทะเบียนคงต้องติดตามดูงบการเงินที่จัดทำาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตาม	IFRS	ว่า
จะมีปัญหาหรือเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไรสำาหรับการจัดทำางบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2554	
	 มาตรฐานการบัญชีสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนอันเนื่องจากแนวคิดของมูลค่ายุติธรรม	
ดังนัน้สภาวิชาชพีบัญชีได้พฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการทีไ่มม่ีสว่นได้เสียสาธารณะ	ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการ
กำากบัดแูลการประกอบวชิาชพีครัง้ที	่20	(1/2554)	เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	2554	ไดม้มีตเิหน็ชอบรา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลให้บริษัทจำากัด	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	นิติบุคคลต่างประเทศกิจการร่วมค้า
ตามประมวลรัษฎากร	ที่มีหน้าที่จัดทำาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ต้องจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการ
สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	สำาหรับการจัดทำางบการเงินตั้งแต่รอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554
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