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ในช่วงที่ผ่านมา  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(“มาตรฐานฯ”)ในประเทศไทยมีการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงผู้สนใจอาจสังเกตได้จาก มาตรฐานฯ มีการ

วงเล็บต่อท้ายว่า “(ปรับปรุง 2552)” หรือ “(ปรับปรุง 

2555)” และฉบับที่จะปรับปรุงต่อเนื่องในอนาคต (คาดว่า

จะมีอีกหลายครั้ง โปรดติดตาม) จึงอาจท�าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดข้อสงสัยและค�าถาม

เกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานฯ ดังนั้น คณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี (“คณะกรรมการฯ”) จึงได้สรุป

ข้อมูลการจัดท�ามาตรฐานฯเพื่อช้ีแจงให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัด

ท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ดังนี้

 ปัจจุบันมาตรฐานฯ	 ของไทยแบ่งเป็น	 2	 ชุด	 คือ	

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส�ำหรับกจิกำรที่มีส่วน

ได้เสียสำธำรณะ (TFRS for PAEs)	หรือท่ีนกับญัชีส่วน

ใหญ่เรียกกนัวา่	 มาตรฐานฯชดุใหญ่  และมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะ (TFRS for NPAEs)	หรือ	มาตรฐานฯชดุเลก็

	 TFRS	for	PAEs	เป็นมาตรฐานฯท่ีแปลมาจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(International

Financial	 Reporting	 Standards	 –	 IFRSs)	 เพ่ือให้มาตร

ฐานฯ	 ของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล	 ในการจดัท�า

มาตรฐานฯ	ตาม	IFRS	คณะกรรมการฯ	ต้องศกึษาถงึความ

เหมาะสมและความพร้อมของกิจการในประเทศไทยใน

การน�ามาตรฐานฯมาถือปฏิบตัิ	 ในระยะเร่ิมแรกการแปล

มาตรฐานฯ	 จะใช้	 ฉบบั	 2005	 IFRS	Bound	Volume	หรือ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบบัรวม

เลม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี	ค.ศ.2005	 เป็นต้นฉบบั	 แตช่ว่งแรก

คณะกรรมการฯ	 ไมไ่ด้น�า	 IFRS	 มาแปลทกุฉบบั	 จะเลือก

เฉพาะฉบับท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน

ประเทศไทยเทา่นัน้		

	 ตอ่มา	 ในปี	 2550	 คณะกรรมการฯ	 ได้ปรับปรุงมาตร

ฐานฯ	 เกือบทัง้หมดของไทย	ตามฉบบั	2006	 IFRS	Bound	

Volume	 เพ่ือให้มาตรฐานฯ	 ของไทยเป็นท่ียอมรับมาก

ย่ิงขึน้และธุรกิจสามารถปรับปรุงการท�างานให้ทันการ

เปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานฯ	โดยเม่ือคณะกรรมการฯ

น�ามาแปลเป็นมาตรฐานฯ	 ส่วนใหญ่จะระบุต่อท้ายด้วย	

“(ปรับปรุง	 2550)”	 เน่ืองจากกระบวนการปรับปรุงมาตร

ฐานฯ	 ในประเทศไทยท�าในชว่งปี	 2550	 และเร่ิมมีผลบงัคบั

ใช้ในปี	2551	อย่างไรก็ดี	มาตรฐานฯ	บางฉบับท่ีไม่เคย

ประกาศใช้ในประเทศไทยมาก่อนก็จะไม่มีการใส่วงเล็บต่อ

ท้าย ดังน้ัน วงเล็บปีทีป่รับปรุงจงึมไิด้หมายถงึปีทีม่าตร

ฐานฯมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศแต่อย่างใด

	 ในปี	 2552	 คณะกรรมการฯ	 เห็นควรให้มีการจัดเลข

ระบฉุบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐาน

การบญัชีระหวา่งประเทศ	 ทัง้นีเ้พ่ือให้มีความเป็นสากลและ

สะดวกในการเปรียบเทียบมาตรฐานฯของไทยกับ	 IFRS	

มากย่ิงขึน้	 จงึได้มีการออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฯ	 เพ่ือ

จดัเลขมาตรฐานฯใหม่	 และในปีเดียวกนั	 มาตรฐานฯ	 ของ

ไทยก็ได้รับการปรับปรุงอีกครัง้ตามฉบบั	2009	IFRS	Bound	

Volume	 โดยมาตรฐานฯ	 ท่ีจดัท�าและประกาศใช้นัน้ส่วน

ใหญ่จะต่อท้ายด้วย	“(ปรับปรุง	2552)”	และมาตรฐานฯ	

ท่ีจดัท�านีส้ว่นใหญ่มีผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย	ในปี	2554

	 ล่าสุดในปี	 2555	 คณะกรรมการฯได้น�ามาตรฐานฯ

ทัง้หมดของประเทศไทยมาปรับปรุงใหม	่ เพ่ือให้เป็นไปตาม

ฉบบัรวมเลม่ปี	 ค.ศ.2012	 (2012	 IFRS	 Bound	 Volume	

(Blue	 book))	 และให้มีผลบงัคบัใช้ในปี	 2557	 เป็นต้นไป	

ยกเว้น	TFRS4	เร่ือง	สัญญาประกันภัย	เท่านัน้ท่ีให้มีผล

บงัคบัใช้ในปี	2559	มาตรฐานฯชดุนีจ้ะตอ่ท้ายด้วย	“(ปรับปรุง	

ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standards – TFRSs)

        บทความจาก : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี
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2555)”	 ตามชว่งเวลาสว่นใหญ่ท่ีคณะกรรมการฯ	 ด�าเนินการ

ปรับปรุง	 อยา่งไรก็ตาม	 หากมาตรฐานฯฉบบัใดท่ีไมไ่ด้มีการ

เปลีย่นแปลงในสาระส�าคญัมากนกั	คณะกรรมการฯ	เหน็ควร

ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานฯ	ฉบบั	“ปรับปรุง	

2552”	ตอ่ไป	ดงันัน้	หากจะน�ามาตรฐานฯฉบบัใดมาถือปฏิบตั	ิ

ขอให้สังเกตในส่วนของวันถือปฏิบัติท่ีระบุในมาตรฐานฯ

แต่ละฉบบัว่ามีผลบงัคบัใช้ในปีใด	 และสามารถน�ามาถือ

ปฏิบตัก่ิอนก�าหนดได้หรือไม	่ รวมถงึพิจารณาแนวทางปฏิบตัิ

ในชว่งเปลีย่นแปลงให้ถกูต้องตามท่ีมาตรฐานฯ	นัน้ก�าหนดไว้	

	 ในสว่นประเดน็ของช่ือมาตรฐานฯ	ท่ีมีทัง้	“มาตรฐานการ

บัญชี” (Thai Accounting Standards-TAS) และ “มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ” (Thai Financial Reporting Standards

-TFRS)	นัน้	คณะกรรมการฯ	ขอชีแ้จงวา่	ไม่ได้มีควำมหมำย

แตกต่ำงกัน 	เพียงแต	่IFRS	ประกอบไปด้วยมาตรฐานฯ	2	

สว่น	คือ		

	 1.	 มาตรฐานฯฉบบัเก่าท่ีเร่ิมแรกพฒันาโดย	The	Board	

of	the	International	Accounting	Standard	Committee

(IASC)	ซึง่มาตรฐานฯท่ีจดัท�าออกมานัน้จะเรียกวา่	International

Accounting	 Standards	 (IASs)	 	 เม่ือประเทศไทยน�ามา

แปลจะเรียกช่ือวา่	 “มาตรฐานการบญัชี”	 (Thai	 Accounting	

Standards-TAS)	ตอ่มาเม่ือมีการปรับปรุงในภายหลงั	ก็ยงัคง

ช่ือเดมิไว้

	 2.	 มาตรฐานฯฉบับท่ีออกใหม่โดย		International	

Accounting	Standards	Board	 (IASB)	 ท่ีเข้ามาด�าเนินงาน

แทน	 IASC	 ในชว่งหลงัปี	 2001	 และได้เปลีย่นช่ือมาตรฐานฯ

ให้เป็น		International	Financial	Reporting	Standards

(IFRSs)	เม่ือประเทศไทยน�ามาแปลจงึเรียกช่ือเป็น	“มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน”	(Thai	Financial	Reporting	

Standards-TFRS)

	 ส�าหรับ	TFRS for NPAEs	 ถือเป็นมาตรฐานฯท่ี

ประเทศไทยจดัท�าขึน้เอง	 เพ่ือให้เหมาะสมกบักิจการท่ีไมมี่

ส่วนได้เสียสาธารณะ	 และสามารถน�าไปปฏิบตัิได้ภายใต้

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย	 ยกเว้นเร่ืองหรือ

ประเดน็ใดทางบญัชีท่ีมิได้มีการก�าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ใน	

TFRS	 for	 NPAEs	 กิจการจะต้องใช้ดลุยพินิจในการเลอืกใช้

นโยบายการบญัชีตามท่ีก�าหนดไว้ในบทท่ี	 5	 ของ	 TFRS	 for	

NPAEs	 โดยอ้างอิงและพิจารณาจากแหลง่ตา่งๆ	 ตามล�าดบั

ดงันี	้คือ	พิจารณาข้อก�าหนดและแนวปฏิบตัท่ีิระบไุว้ใน	TFRS	

for	NPAEs	ส�าหรับเร่ืองท่ีคล้ายคลึงและเก่ียวข้องกันเป็น

ล�าดบัแรก	หากไมมี่การกลา่วไว้	ล�าดบัถดัมาให้พิจารณาจาก

ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมลูในงบการเงิน	 ค�านิยามและ

การรับรู้รายการ	และการวดัมลูค่าองค์ประกอบของงบการ

เงิน	 ท่ีระบไุว้ในกรอบแนวคดิของ	 TFRS	 for	NPAEs	 แตห่าก

ยงัไม่มีการกล่าวไว้		สดุท้ายให้พิจารณาจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย	(TFRS	for	PAEs)	ในเร่ืองเฉพาะ

รายการนัน้ๆ	 ทัง้ฉบบั	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีใ้นปัจจบุนั	 TFRS	 for	

NPAEs	ยงัไมมี่การปรับปรุงใดๆ	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีท่ีหากกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ(NPAEs)	 ประสงค์ท่ีจะจดัท�ารายงานทางการเงิน

ตาม	TFRS	for	PAEs	หรือ	มาตรฐานชดุใหญ่	ก็สามารถท�าได้

แตจ่ะต้องน�ามาถือปฏิบตัทิกุฉบบั	โดยปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ

	 ทัง้	 “การตีความมาตรฐานการบญัชี”	 และ	 “การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”	 เป็นมาตรฐานฯ	 เช่น

เดียวกนั	 โดยการตีความมาตรฐานฯ	 แปลจากการตีความ

มาตรฐานการบญัชี	(Standing	Interpretation	Committee	

-	SIC)	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(International	Financial	Reporting	Interpretations	Committee

–	 IFRIC)	 การตีความมาตรฐานฯ	 นีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้

เสยีสาธารณะ	 (โปรดดนิูยามศพัท์ในมาตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี	8	(ปรับปรุง	2552)	เร่ืองนโยบายการบญัชี	การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชี	 และข้อผิดพลาด)	 การตีความมาตร

ฐานฯ	เป็นเสมือนการขยายความมาตรฐานฯตา่งๆ	 ท่ีเคยออก

มาแตอ่าจยงัไมช่ดัเจน	หรือนวตักรรมของธรุกรรมใหม่ๆ 	ท�าให้

ต้องอาศยัการตีความมาตรฐานฯมาชว่ย	โดยการตีความ	จะมี

ผลบงัคบัใช้กบักิจการท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินชดุใหญ่	 (TFRS	 for	 PAEs)	

เทา่นัน้	

	 ในขณะท่ีกิจการท่ีใช้	“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสยีสาธารณะ”	(TFRS	for	NPAEs)	

ไมจ่�าเป็นต้องน�าการตีความมาตรฐานฯมาใช้	 เน่ืองจากการ

ตีความมาตรฐานฯก�าหนดขึน้จากหลกัการอ้างอิง	 TFRS	 for	

PAEs	 เพ่ือขยายความมาตรฐานฯชดุใหญ่	 	ทัง้นีข้อย�า้อีกครัง้

วา่	 ส�าหรับ	 NPAEs	 รายใดท่ีมีประเดน็ทางบญัชีท่ีมิได้มีการ

ก�าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ใน	TFRS	for	NPAEs	กิจการจะต้อง

ใช้ดลุยพินิจในการเลอืกใช้นโยบายการบญัชีตามท่ีก�าหนดไว้

ในบทท่ี	5	ของ	TFRS	 for	NPAEs	ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น

นะคะ

		 ส�าหรับฉบับนี	้คงต้องจบเนือ้หาลงเพียงเท่านีก่้อน

แต่รายละเอียดทิศทางการปรับปรุงมาตรฐานฯ	ในประเด็น

อ่ืนๆ	ท่ีจะเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล้นีย้งัมีอีกมาก	

ซึง่จะเป็นเชน่ไรนัน้	 ทางคณะกรรมการฯ	 จะได้น�าขา่วสารมา

แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีรับทราบในโอกาสต่อๆ	 ไป	

โปรดตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองนะคะ

2. การตคีวามมาตรฐานฯ


