การจัดสัมมนาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชี มีการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(“มาตรฐานฯ”) โดยต้องการให้รายงานทางการเงินของกิจการภายใน
ประเทศไทย มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
รวมถึ ง สามารถเปรี ย บเที ย บได้ ใ นระดั บ สากล และเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ในการออกมาตรฐานฯ และเพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานฯ เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นมาตรฐานฯ ทีม่ คี วามเป็น
สากลมากยิง่ ขึน้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
สภาวิชาชีพบัญชี มีกระบวนการจัดท�ำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน (Due process) โดยจะมีการด�ำเนินการเป็น 6 ขั้นตอน คือ

DUE PROCESS

TFRS

สภาวิชาชีพบัญชี มีกระบวนการจัดท�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (Due process) โดยจะมีการด�ำเนินการเป็น 6 ขัน้ ตอน
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กระบวนการ
หลังจากทีม่ าตรฐานฯ
ประกาศใช้

น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการ
อนุกรรมการต่าง ๆ

จัดสัมมนาท�ำ
ความเข้าใจหรือ
สัมมนาพิจารณ์
ร่างมาตรฐาน

จัดท�ำ TFRS

วางแผน
จัดท�ำ TFRS

ศึกษา วิจัย
และติดตาม
IFRS

กระบวนการส�ำคัญหนึ่งในการออกมาตรฐานฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
คือ กระบวนการสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างจัดท�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน   TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน และการตีความอีก 2 ฉบับ คือ
TFRIC 16 เรื่อง  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และ TFRIC 19 เรื่อง  การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วย
ตราสารทุน   เพื่อน�ำมาประกาศใช้ในประเทศไทยโดยคาดว่าจะน�ำมาใช้ในปี 2562 ซึ่งเมื่อมาตรฐานฯกลุ่มนี้น�ำมาใช้ในประเทศไทยแล้ว
จะมีกระทบต่อรายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่ใช่เพียงธุรกิจสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ผลกระทบยังรวมไปถึงธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัยด้วย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามก�ำหนดเวลา
ที่ประเทศไทยจะประกาศใช้ในปี 2562

สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
IAS 39, IAS 32,
IFRS 7
2016
(2559)

IFRS 9, IFRS 7, IAS 32,
IFRIC 16, IFRIC 19

2017
(2560)

2018
(2561)

TAS101, TAS103, TAS104,
TAS105, TAS106, TAS107

คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพ
บัญชี ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ท�ำให้ธรุ กิจต้องมีการ
จัดเตรียมข้อมูลและระบบต่าง ๆ เช่น
๏๏ ระบบหลักในการด�ำเนินธุรกิจ (core system) เพื่อจัด
ประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้สะท้อน
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
๏๏ การน�ำวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate)
มาวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
๏๏ การประเมินผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยพิ จ ารณาผลขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสภาวการณ์
และความเสี่ยงของกิจการ
สภาวิชาชีพบัญชีมีการเผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับภาษาไทย) ผ่านทาง
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และด�ำเนินการจัดสัมมนาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นและผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานไปใช้  ซึง่ จัดขึน้ ครัง้
แรกเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า
500   คน เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นที่ส�ำคัญ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน และ
เตรียมความพร้อมให้กบั ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในการปรับเปลีย่ นตามหลัก
เกณฑ์ใหม่ส�ำหรับทุกกลุ่มธุรกิจไป
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เนือ่ งจากผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินอาจมี
ความแตกต่างกันส�ำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้การรับฟัง
ความคิดเห็นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อมุ่งเน้นการรับฟัง
ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการ
เปลีย่ นแปลงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงก�ำหนดจัดสัมมนาพิจารณ์
Focus group ขึ้นอีก 2 ครั้ง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจออก
เป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

2019
(2562)

2020
(2563)

TFRS 9, TFRS 7, TAS 32,
TFRIC 16, TFRIC 19

ครั้งที่ 1 ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งหมายถึง สถาบันการ
เงินหรือธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า  ก�ำหนดจัดในวันที่ 14 มีนาคม
พ.ศ.2560 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรม เขต
พระนคร กรุงเทพ 10200 และ
ครั้งที่ 2 ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และ กลุ่มธุรกิจที่
ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน   ก�ำหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
ครั้งที่ 1
สัมมนาพิจารณ์ ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน
ครั้งที่ 2 สัมมนาพิจารณ์
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และ กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

ภายหลังจากการคณะกรรมการได้รับฟังความเห็นจากการ
สัมมนาพิจารณ์สองครั้งนี้แล้ว จะน�ำความเห็นที่ได้รับมาประกอบ
การพิ จ ารณาในการก� ำ หนดการถื อ ปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกิจการในประเทศไทยให้มากทีส่ ดุ
สภาวิชาชีพบัญชีจะท�ำการเผยแพร่สรุปผลการท�ำสัมมนา
พิ จ ารณ์ โ ดยรวม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ เข้ า สั ม มนาและผู ้ ที่ ส นใจสามารถทราบถึ ง ผลสรุ ป
จากการท� ำ สั ม มนาพิ จ ารณ์ ร วมถึ ง การที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี โดย
สามารถติดตามได้จาก www.fap.or.th
โดย...ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

