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·ÔÈ·Ò§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (µØÅÒ¤Á 2565)

2023/25662022/2565 2024/2567 2025/2568

: มาตรฐานสาํหรับประเทศไทย

(@) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 22 ธันวาคม 2564

(#) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 19 สงิหาคม 2565

(&) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 26 กนัยายน 2565

(+) TFRS เหลา่นีอ้ยู่ในขัน้ตอนการปรับปรุง

สัญญาประกันภยัและการแก้ไข

เพิ่มเติม – การถอืปฏิบัติตาม

TFRS 17 และ TFRS 9

เป็นครัง้แรก (#)
การอ้างอิงถงึกรอบแนวคิด –

แก้ไขเพิ่มเติม TFRS 3 (&)

การจัดประเภทหนีส้ินหมุนเวียน

และไม่หมุนเวียน – แก้ไขเพิ่มเติม

TAS 1 (+)
การปฏิรูป IBOR ระยะที่ 2 

(แก้ไขเพิ่มเติม TFRS 9 TFRS 7 TFRS 4 TFRS 16 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกิจ

ประกันภยั)

แก้ไขเพิ่มเติม TFRS 1 เพื่อความสอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดใน IFRS 1 (@)

แนวปฏิบัติทางการบัญชี – แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 (@)

การปรับปรุงประจาํปี 2561-2563 

แก้ไขเพิ่มเติม TFRS 1 TFRS 9 

และ TAS 41 (&)

สัญญาที่สร้างภาระ – ต้นทุนการทาํ

ให้เสร็จสิน้ตามสัญญา – แก้ไข

เพิ่มเติม TAS 37 (&)

ความหมายของประมาณการทาง

บัญชี – แก้ไขเพิ่มเติม TAS 8 (+)

การริเร่ิมการเปิดเผยข้อมูล: 

นโยบายการบัญชี – แก้ไขเพิ่มเติม

TAS 1 (+)

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนีส้ิน

อันเกิดจากรายการเดียวกนั         

– แก้ไขเพิ่มเติม TAS 12 (+)

ปรับปรุงถ้อยคาํให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ –

แก้ไขเพิ่มเติม TFRS 6 (@)

TFRS for NPAEs (ปรับปรุง) (+) 

การผ่อนปรนเร่ือง

การลดค่าเช่า – TFRS16 

(มีผลบังคับใช้ถงึ 

30 มิถุนายน 2565)

ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตาม TFRS 9

เป็นการชั่วคราว (ประกาศเพิ่มเติม TFRS 4)

เงนิที่ได้รับก่อนสินทรัพย์จะพร้อมใช้

ตามความประสงค์ – แก้ไขเพิ่มเติม

TAS 16 (&)
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¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕÂ้ÍŒÒ§ÍÔ§ÃÐÂÐ·Õ่ 2
การปฏรูิปอัตราดอกเบีย้อ้างอิงระยะที่ 2 ให้การผ่อนปรนในทางปฏบิัต ิหากเข้าเงื่อนไขทกุข้อดังต่อไปนี ้

(1) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจาํเป็นเน่ืองจากเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏรูิปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง และ 

(2) เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกาํหนดกระแสเงนิสดตามสัญญาเทยีบเท่ากับเกณฑ์เดมิในเชิงเศรษฐกจิ. 

ทบทวนอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง (Updating EIR) เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลง

อัตราดอกเบีย้อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบีย้อ้างอิงอ่ืน 

- ปรับปรุงเอกสารการป้องกันความเส่ียง

- พจิารณาจาํนวนเงนิที่สะสมไว้ในบัญชีสาํรองสาํหรับการป้องกันความเส่ียง

ในกระแสเงนิสดบนอัตราดอกเบีย้อ้างอิงอ่ืน

- ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียงรับรู้เข้ากาํไรหรือขาดทนุ

วัดมูลค่าหนีส้ินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดค่าเช่าที่ปรับปรุงแล้ว

การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการกาํหนด

กระแสเงนิสดตามสัญญา

การบัญชีป้องกันความเส่ียง

สัญญาเช่า 
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¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ IFRS »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2561-2563
สรุปการแก้ไขเพิ่มเตมิ

TFRS 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

แก้ไขเพิม่เติมโดยลดความซบัซ้อนในการนํา TFRS 1 มาถือปฏิบตัิสําหรับ บริษัทย่อย ท่ีนํา TFRS มาถือปฏิบตัิ ช้ากว่าบริษัทใหญ่ – นัน่คือ ในกรณีท่ีบริษัท

ย่อยนํา TFRS มาถือปฏิบตัิช้ากว่าบริษัทใหญ่และปฏิบตัิตาม TFRS 1.ง16.1 บริษัทย่อยสามารถเลือกวดัมลูค่าของส่วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศสะสมด้วยจํานวนเงินท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ซึง่ยดึถือจากวนัท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น TFRS ของบริษัทใหญ่

TFRS 9 เคร่ืองมือทางการเงนิ

แก้ไขเพิม่เติมโดยระบใุห้ชดัเจนขึน้ว่า วตัถปุระสงค์ของการทํา ‘การทดสอบ 10%’ เพ่ือตัดรายการหนีส้ินทางการเงิน – ในการหาค่าธรรมเนียมจ่ายสทุธิ

จากค่าธรรมเนียมท่ีได้รับ ผู้กู้ ต้องรวมค่าธรรมเนียมเฉพาะท่ีจ่ายหรือรับระหว่างผู้กู้ และผู้ ให้กู้  ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายหรือรับโดยผู้กู้หรือผู้ให้กู้ในนาม

ของผู้อ่ืน

TAS 41 เกษตรกรรม

แก้ไขเพิม่เติมโดยยกเลิกข้อกาํหนดเก่ียวกับการรวมกระแสเงินสดสําหรับภาษีเงินได้เม่ือมีการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึง่ทําให้การวดัมลูค่ายตุิธรรมตาม

ข้อกําหนดของ TAS 41 สอดคล้องกบัข้อกําหนดของ TFRS 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม

การทดสอบ 10% คืออะไร

บทความจาก KPMG

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
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¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§¶Ö§¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ (TFRS 3) 

การปฏบิตัใินช่วงเปล่ียนผ่านและวันที่ถอืปฏบิตัิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมต้องถือปฏิบตัิสําหรับการรวมธุรกิจท่ีซือ้ในหรือหลงัวนัเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจําปีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2566 การนําไปถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้สามารถทําได้ในกรณีท่ีกิจการนําเร่ืองอ่ืน ๆ (ซึง่ได้ประกาศพร้อมกบักรอบ

แนวคิดฉบบัปรับปรุง) ไปถือปฏิบตัิด้วยในเวลาเดียวกนัหรือก่อนหน้านัน้

การเปล่ียนแปลงในเร่ือง การอ้างองิกรอบแนวคดิ (แก้ไขเพิม่เตมิ TFRS 3)

• แก้ไข TFRS 3 เพ่ือให้อ้างถึงกรอบแนวคิดปี 2563 แทนการอ้างถึงกรอบแนวคิดปี 2532

• เพ่ิมเติมข้อกําหนดใน TFRS 3 สําหรับรายการและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตของ TAS 37 หรือ TFRIC 21 โดยให้ผู้ ซือ้ปฏิบตัิ

ตาม TAS 37 หรือ TFRIC 21 ในการระบุหนีสิ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และ

• เพ่ิมเติมข้อความท่ีชดัเจนใน TFRS 3 ว่า ผู้ซือ้ไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้จากการรวมธุรกิจ

อะไรที่เปล่ียนแปลง
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

¡ÒÃá¡Œä¢ TAS 16: 
à§Ô¹·Õ่ä´ŒÃÑº¡‹Í¹
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¨Ð
¾ÃŒÍÁãªŒµÒÁ
¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�

ในกระบวนการเตรียมความพร้อมของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้ตามความ

ประสงค์ กิจการอาจมีการผลิตและขายสินค้าจากการกระบวนการดงักล่าว เช่น แร่ท่ีได้จาก

การก่อสร้างเหมือง หรือนํา้มนัและก๊าซจากการทดสอบแหล่งขดุเจาะก่อนการเร่ิมการผลิต

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีสากล (IASB) ได้ประกาศการแก้ไข IAS 16 ท่ีดิน 

อาคาร และอปุกรณ์ โดยการเปล่ียนแปลงการปฏิบตัิทางการบญัชีในเร่ืองเงินท่ีได้รับก่อน

พร้อมใช้ตามความประสงค์

การแก้ไข TAS 16 จะมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม 2566 และสามารถถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี

มีผลบงัคบัใช้ได้

การแก้ไขนีเ้ป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทกึบญัชีสําหรับสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ และต้นทนุ

การผลิตท่ีเก่ียวข้อง

ก่อนการแก้ไข สิ่งตอบแทนจากการขายในลกัษณะดงักล่าวจะบนัทกึโดยการหกัออกจาก

ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
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¼Å¡ÃÐ·º·Ò§¡ÒÃºÑÞªÕ

เปล่ียนแปลงวธีิปฏิบัตต่ิอส่ิงตอบแทนที่ได้รับก่อน

อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์

ให้กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนและต้นทนุจากการขายสินค้าใน

ลกัษณะดงักล่าวในกําไรหรือขาดทนุ และให้วดัมลูค่าต้นทนุ

ของสินค้าตามข้อกําหนดของ TAS 2

การประมาณการและการใช้วจิารณญาณที่สาํคัญ

กิจการต้องพจิารณาแยกจากกนัระหว่าง

• ต้นทนุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต และการขายสินค้าก่อนท่ีท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์จะอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้

ตามความประสงค์ และ

• ต้นทนุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําให้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์อยู่ใน

สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

คาํอธิบายเพิ่มเตมิเร่ืองการทดสอบสินทรัพย์

ต้นทนุในการทดสอบว่าสินทรัพย์นัน้สามารถใช้งานได้อย่าง

เหมาะสมหรือไม่จะรวมเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ โดยถือว่าเป็นต้นทนุ

ทางตรง ซึง่การแก้ไขได้อธิบายให้ชดัเจนขึน้ว่า การทดสอบสินทรัพย์

ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หมายถึง การประเมนิ

การใช้งานทางเทคนิคและกายภาพ มากกว่าจะเป็นการ

ประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงนิ – นัน่คือ เป็นการประเมิน

ว่าสินทรัพย์ได้บรรลเุปา้หมายส่วนเกินการดําเนินงาน ณ ระดบัใด

การปฏิบัตใินช่วงเปล่ียนแปลง

ให้ปรับย้อนหลงัเฉพาะกบัสินทรัพย์ท่ีพร้อมใช้งานในหรือ

หลังวันต้นงวดของรอบระยะเวลาที่นําเสนอแรกสุดใน

งบการเงินท่ีกิจการนําการแก้ไขนีม้าถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก
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¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ç‹ÒÊÑÞÞÒà»š¹ÊÑÞÞÒ·Õ่ÊÃŒÒ§ÀÒÃÐËÃ×ÍäÁ‹ (TAS 37) 

ประเดน็? 

การยกเลิก TAS 11 

สัญญาก่อสร้าง
TAS 37

ระบตุ้นทนุใดท่ีรวมอยู่ในต้นทนุ

ในการปฏิบตัิตามสญัญาจน

เสร็จ

ไม่ได้ระบตุ้นทนุใดท่ีรวมอยู่ใน

ต้นทนุในการปฏิบตัิตามสญัญา

จนเสร็จ

มีการปฏบิัตทิี่

หลากหลาย

ต้นทนุอะไรที่รวมอยู่ในต้นทุนการปฏบัิตคิรบตามสัญญา?

แก้ไขเพิ่มเตมิระบชุดัเจนวา่ ‘ต้นทุนในการปฏิบัตคิรบตามสัญญา’ ประกอบด้วย 2 ส่วน

− ต้นทนุสว่นเพิ่ม – เชน่ คา่แรงทางตรงและวตัถดุบิ และ

− การปันสว่นของต้นทนุทางตรงอ่ืน ๆ – เชน่ การปันสว่นคา่เส่ือมราคาของรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบตัิ
ตามสญัญาจนเสร็จ

มีผลกระทบต่อวิธี ‘ต้นทนุส่วนเพิ่ม’ไม่มีผลกระทบต่อวิธี ‘ต้นทนุรวม’

สญัญาท่ีสร้าง

ภาระ
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การปันสว่นต้นทนุอ่ืน ๆ

ต้นทนุพนกังานประจํา

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ค่าเสื่อมราคารายการ PPE

ค่าวตัถทุางตรง

ค่าแรง

ต้นทนุสว่นเพิ่ม

ต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงทัง้หมด

การปันสว่นต้นทนุ

อ่ืน ๆ
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พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้และ

เปิดเผยข้อมลูเพ่ิมเติมในงบการเงิน

ประจําปี 2565 หากมีผลกระทบ

อย่างมีสาระสําคญั

จดัเตรียมการเปิดเผยข้อมลูใน

ปี 2566 พร้อมด้วยข้อมลู

เปรียบเทียบ

มีประเด็นท่ีท้าทายในทางปฏิบตัิ

หลายประเด็น เช่น 

• TAS 16 - การจดัสรรต้นทนุ 

รายละเอียดของต้นทนุการ

ทดสอบ ผลท่ีตามมาทางภาษี

และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

และการระบวุนัท่ีท่ีสนิทรัพย์

พร้อมใช้งานตามประสงค์

• TAS 37 - การระบแุละการปัน

สว่นต้นทนุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงในการปฏิบตัิครบตาม

สญัญา 

รวบรวมข้อมลูท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

สําหรับ

• TAS 16 - สิง่ตอบแทนและ

ต้นทนุจากการขายสนิค้าจาก

การทดสอบการผลติก่อน

สนิทรัพย์นัน้จะพร้อมใช้งาน

ตามความประสงค์ท่ีได้รวมไป

เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในปี 

2565

• TAS 37 - สญัญาท่ีจะยงัคงอยู่ 

ณ 31 ธ.ค.2565 และอาจเป็น

สญัญาท่ีสร้างภาระ
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Financial 
statements 
during uncertain 
time
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Impacts of the current economic environment and recent events in overview

Central banks raise interest rate
to fight with inflation.  

Inflation

Covid-19 pandemic

The war in Ukraine

Lockdown in China 

Commodity Price 
Inflation

Supply Chain 
Disruption

Mainly energy, metals and 
agricultural commodities. 

Affected sectors: 
• Automotive
• Food manufacturing 
• Agriculture 
• Transportation
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Rising inflation impact...

Central banks raise interest rate
to fight with inflation.  

Increase in long-term government 
bond yield

The cost of debt The cost of equity Weighted –average cost 
of capital (WACC)

The effect of tighter monetary policy is typically to reduce economic activity, which may result in a 
recession and lower corporate profits. 

Yield increased impact the pricing of debt, equity instruments and enterprise value. 
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Triggering event or circumstance that 
indicate possible impairment.

Key 
areas..

Selecting the method of 
projecting cash flows traditional 
VS expected cashflow approach 

and calculating the discount rate

Effect on fair value measurement 
of financial assets where volume 

or level of activity significantly 
decreased.

Change in interest rate and 
currency fluctuation affect fair 
value of derivatives. 

Reflecting credit and currency 
risk in valuation of loan and debt 
securities

Hyperinflationary economies

Significant challenges these key areas...
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• Financial statements of companies 
reporting under the Standard whose 
functional currencies are those of 
hyperinflationary economies

Hyperinflationary accounting under TAS 29 is relevant for….

• Consolidated financial statements of 
groups reporting under the Standard 
with foreign operations (e.g. a 
subsidiary, associate or joint 
arrangement) whose functional 
currencies are those of 
hyperinflationary economies.
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Hyperinflationary economies

Turkiye *

Ethiopia *. 

Suriname
Venezuela

Zimbabwe

Sudan

Lebanon

Argentina
South Sudan

Islamic Republic of Iran

Syria

Yemen
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