คาชี้ แจง
เรือ่ ง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่ งมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption)
หลักการและเหตุผล
คาชี้ แจงนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ชี้ แจงและสร้ า งความเข้ าใจที่ถู กต้ อ งเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption)
ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ มเครื่องมือทาง
การเงิน จานวน 5 ฉบับ ได้ แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงิ นลงทุ น สุทธิในหน่ วยงานต่ า งประเทศ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน ได้ กาหนดให้
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ทั้งนี้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุก
ฉบับได้ กาหนดไว้ ในส่วนของวันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปความว่า กิจการต้องถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดยกิจการสามารถนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ ก่ อ นวัน ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ก ับ งบการเงิ น ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม วัน ที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ กิจการต้องถือปฏิ บตั ิพร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
16 เรือ่ ง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน หากกิจการเลือก
ถือ ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก่ อ นวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อ งเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงด้วย
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ประเด็น
ในกรณีกิจการเลื อกถือปฏิบัติก่อนวั นที่มีผลบั งคั บใช้ กิจการสามารถน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติก่อนวันที่ผลบังคับใช้ กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีใด
คาชี้ แจง
การเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หมายถึง กิจการสามารถนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบั บนี้ มาถือปฏิบัติก่อนวั นที่มีผลบั งคับใช้ กับ งบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มวั นที่ 1
มกราคม 2562 เป็ นต้ นไปเท่านั้น

ประเด็น
ในกรณีกิจการเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการสามารถนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติก่อนวันที่ผลบังคับใช้ ในบางเรื่องได้ หรือไม่
คาชี้ แจง
กิจการที่เลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทุกเรื่องที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้น ๆ ทั้งฉบับ และกิจการต้ องถือปฏิบัติกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การ
ชาระหนี้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน พร้อมกันทุกฉบับ โดยถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
บัญชีสาหรับการปรับโครงสร้ างหนี้ท่มี ีปัญหา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
บัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่ องที่ 9
สิน ทรั พ ย์ ท่ีลูก หนี้ โอนให้ เ พื่ อ ช าระหนี้ รวมถึงแนวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี สาหรั บ การตัดรายการสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยในการกาหนดให้
เครื่องมือทางการเงินเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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ประเด็น
ในกรณี กิ จ การเลื อ กถื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กิ จ การสามารถน าการปฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง
เปลี่ยนแปลงที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินในแต่ละฉบับมาถือ
ปฏิบัติได้ หรือไม่
คาชี้ แจง
กิ จ การที่ เ ลื อ กถื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สามารถปฏิ บั ติ ต ามการปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงตามข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับได้

อ้างอิง:
1) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 22/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 21/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
3) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 20/2561 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
4) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 23/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
5) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ี 24/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

สภาวิชาชีพบัญชี
2 ตุลาคม 2561
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