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การวัดธุรกรรมการชําระเงินโดยใชหุน - แกไขการแกไขแกไข IFRS 2 แก IFRS 16 (พฤษภาคม 2016)ชีแ้จงถึง IFRS 15 รายไดจากสัญญากับลูกคา (เมษายน 2016)การแกไขการแกไขบทความ (มีนาคม 2016)โครงการการเปดเผยขอมูล - การแกไขเพิ่มเติม IAS 7Recognition การแกไขแกไขแกไขแกไข (ธันวาคม 2558) มีผลบังคับใชของ IFRS 15 (กันยายน 2558)การแกไขแกไข (กันยายน 2558) (18
กันยายน 2558) , 2015)2015 แกไขเพิ่มเติม IFRS® สําหรับ SMEs (พฤษภาคม 2015)การแกไขแกไขแกไขตราสารทางการเงิน Volume (เมษายน 2015)การแกไขแกไขบทความแกไขปริมาณผูกพัน (มีนาคม 2015)หนวยงานการลงทุน: การใชการรวมขอยกเวน (แกไขไปยัง IFRS 10, IFRS 12 และ IAS 28)การเปดเผยริเริ่ม (แกไข IAS 1)การแกไขแกไขบทความเพื่อปริมาณผูกพัน (พฤศจิกายน 2014)การ
ปรับปรุงประจําป IFRSs 2012-2014 Cycleแกไขแกไขแกไขเพื่อผูกพันปริมาณและ IFRSs เดียว (กันยายน 2014)ขายหรือผลงานของสินทรัพยระหวางนักลงทุนและของ บริษัทรวมหรือกิจการรวมคา (แกไข IFRS 10 และ IAS 28)วิธีการสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ — การแกไข IAS 27Agriculture: ผูควบคุมการบัญชี - แกไขเพิ่มเติมถึง IAS 16 และ IAS 41Cการที่ยอมรับวิธีการคาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย — แกไข IAS 16 และ IAS 38Ac การเสนอซื้อผลประโยชนในการดําเนินงานรวม (แกไขแกไขแกไขแกไขแกไข IASB เพื่อปริมาณผูกพัน (มีนาคม 2014)การปรับปรุงประจําป IFRSs 2011–2013 Cycleแกไขแกไขแกไขแกไขแกไข 2010-2012 รอบที่นิยามไว : เงินสมทบพนักงาน (แกไขเพิ่มเติม IAS 19)IFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (บัญชีปองกันความเสี่ยงและแกไขเพิ่มเติม IFRS 9, IFRS
7 และ IAS 39)พื้นฐานสําหรับขอสรุป: IFRS 9 , 2013 IFRS (หนังสือสีแดง) และคูมือผาน IFRS 2013IASB แกไขบทความเพื่อปริมาณผูกพัน (17 กันยายน, 2013)พฤศจิกายนของตราสารอนุพันธและตอเน่ืองของบัญชีปองกันความเสี่ยง - การแกไขยอดเงิน IAS 39การเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยที่ไมใชทางการเงิน (แกไข IAS 36)การแกไขแกไขแกไขแกไข IASB เพื่อปริมาณผูกพัน (11 มีนาคม
2013)การแกไขแกไข IASB บรรณาธิการเพื่อปริมาณผูกพัน (16 พฤศจิกายน 2012) หนวยงานการลงทุน (แกไข IFRS 10 12 และ IAS 27) ตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย Amendment and modification of financial instruments (July 31, 2012) Hedging Rights: Amendments to IAS 39 Disclosures of Financial Instruments: Amendments to IFRS 7July Review of Financial Statements, Mutual
Agreements and Disclosure of Interests in Other Entities
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