
TFRS 1 คือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ...???

	 สวสัดสีมาชกิทกุท่านครบั...วนันีท้างฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐาน 
การบัญชีมีข่าวสารจะมาอัพเดทให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับ 
ร ่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะน�ามาใช ้ใน
ประเทศไทย	 โดยร่างมาตรฐานฯ	 ท่ีผมก�าลังพูดถึงน้ีคือ	 ร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (“TFRS 1”)	 หลายท่านคงสงสัยว่า 
เอ๊ะ...แล้ว	TFRS	1	นีเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร?	เกีย่วข้องกับใครบ้าง?	มผีลบังคบั
ใช้เมือ่ไหร่?	ประโยชน์ของมาตรฐานคอือะไร?	เด๋ียววนันีผ้มจะมาไขข้อข้องใจ 
ต่างๆ	ให้นะครับ	แต่ก่อนอื่น...ผมขออนุญาตเล่าถึงสิ่งที่ปัจจุบันนั้นบริษัท
ปฏิบัติกันอยู่ให้ทุกท่านทราบก่อน	 เพื่อท่ีทุกท่านจะได้รู้ว่าเพราะเหตุใด
มาตรฐานฯ	นี้จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญครับ

	 ก่อนอื่นเลย	 ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยู	่2	ระดบั	คอื	1.	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 (“TFRSs”)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ	 (PAEs)	 ที่ประเทศไทยจะน�า	 IFRS	 มาใช้หลังจากที่	 IFRS 
มผีลบงัคบัใช้	1	ปี	และ	2.	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(“TFRS	for	NPAEs”)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้
ส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (NPAEs)	 ทั้งนี้ด้วยปัจจุบัน 
มีกิจการ	 NPAEs	 จ�านวนมากมีความประสงค์จะระดมทุนหรือออกขาย
หลักทรัพย์ใด	ๆ 	ต่อประชาชน	ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายตราสารทุนหรือ
ตราสารหนีข้องกิจการ	โดยเฉพาะการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก	(Initial	Public	Offering	หรอื	IPO)	เนือ่งจากประโยชนข์อง
การเข้าจดทะเบียน	 เช่น	 แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว–ภาพลักษณ ์
การเชือ่มโยงทางธรุกจิ	การบรหิารงานแบบมอือาชีพ	ความภาคภมูใิจของ
บุคลากรของบริษัท	 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินปันผล	 เป็นต้น 
ส่งผลให้กิจการ	 NPAEs	 เหล่านี้ต้องเปลี่ยนสถานะตนเองจากเดิมท่ีเป็น
กิจการ	 NPAEs	 กลายเป็นกิจการ	 PAEs	 ดังน้ันมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่คยถอืปฏบิตัอิยูเ่ดมิทีใ่ช้	TFRS	for	NPAEs	ต้องเปล่ียนมาเป็น 
TFRSs	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกิจการจะต้องท�าการเปล่ียนแปลง
เสมือนกิจการได้ใช้	 TFRSs	 มานับตั้งแต่วันแรกที่จัดตั้งบริษัท	 บางเรื่อง
อาจไม่มีความยุ ่งยากกับบริษัท	 แต่บางเรื่องก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ 
ของบริษัท	ทั้งเรื่องของข้อมูลและต้นทุนที่เกิดขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น

	 เรื่องของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์:	กิจการต้องกลับไป 
	 ประเมินว่ากิจการมีรายการให้หุ้นแก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 หรือ 
	 เจ้าของ	 และเข้าเงื่อนไขของมาตรฐาน	 TFRS	 2	 หรือไม่ 
	 นับตั้งแต่วันที่	 1	 ม.ค.	 2554	 เนื่องจากเป็นปีแรกที่	 TFRS	 2 
	 มีผลบังคับใช้	 โดยต้องกลับไปหามูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่ 
	 เกิดรายการ	ตั้งแต่ปี	2554
	 เรื่องของการรวมธุรกิจ:	 กิจการต้องกลับไปหาค่าความนิยม 
	 ของการซ้ือธุรกิจ	 ณ	 วันที่เกิดรายการ	 โดยต้องกลับไปหา 
	 มูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สิน 
	 ที่รับมา	ณ	วันที่ซื้อ	 เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้	 
	 (การซื้อธุรกิจทั้งหมดที่เข้านิยามตาม	TFRS	3)

	 จะเหน็ได้ว่าตวัอย่างของรายการข้างต้นท�าให้กิจการต้องใช้เวลา
กลับไปเก็บข้อมูลในอดีต	 รวมถึงข้อมูลบางอย่างอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการประเมิน	 ดังน้ันส่งผลให้กิจการต้องเสียต้นทุนเพิ่มมากขึ้น	 โดย
ผลลัพธ์ทีอ่อกมานัน้จ�านวนเงนิอาจมผีลกระทบกบังบการเงินค่อนข้างน้อย 
โดยกิจการใดที่พอมีข้อมูลหรือยังเก็บข้อมูลไว้ก็อาจจะไม่ยุ่งยากมากนัก	
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค ่อยมีข ้อมูลดังกล่าวกันเพราะใคร 
จะไปคิดว่าวันนึงเราจะเปลี่ยนมาเป็น	PAEs

	 ดังนั้นจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นคงท�าให้ทุกคนเห็นแล้วว่า 
การเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน	 TFRSs	 น้ันค่อนข้างเพิ่มต้นทุน 
การเก็บข้อมูลให้กับกิจการ	 ส่งผลให้บางกิจการถึงขั้นถอดใจไปเลยก็มี	
ด้วยเหตุนี้เอง...สภาวิชาชีพบัญชีจึงเล็งเห็นว่า	ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย
ควรมี	TFRS	1	ขึน้มา	เพือ่ช่วยให้การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
มาใช้เป็นครั้งแรกมีความง่ายขึ้น	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงท�าให้รายงาน
ทางการเงินมีความโปร่งใสและสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงิน
ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่น�าเสนอ	 รวมถึงให้เป็นจุดเริ่มต้นของ 
การใช้	TFRSs	และท�าให้ต้นทุนไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
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1	ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียน	(Listing	benefits)	น�ามาจากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่	>> 
https://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_set_p1.html



ค�าตอบ : เป็นมาตรฐานฯ	 ที่ให้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายการ 
การวดัมลูค่า	และการจัดประเภทรายการส�าหรบัยอดยกมาของงบแสดงฐานะ 
การเงินที่จัดท�าขึ้นตาม	 TFRSs	 เป็นครั้งแรก	 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับ 
การบัญชีของกิจการภายใต้	 TFRSs	 โดย	 TFRS	 1	 จะมีการก�าหนด 
ข้อยกเว ้นส�าหรับการปฏิบัติตามวิธีปรับย ้อนหลังและข้อยกเว ้น 
ที่อาจเลือกปฏิบัติได้	 (ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)

ค�าตอบ : กจิการทีป่รบัมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	(TFRSs)	
เป็นครั้งแรก	ซึ่งหมายความรวมถึงกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

1.งบการเงินล่าสุด •	จัดท�าภายใต้ข้อก�าหนดอื่นซึ่งไม่สอดคล้องกับ	 
		TFRSs	 เช่น	 กิจการที่จัดท�างบการเงินตาม	 
	 	TFRS	 for	 NPAEs	 โดยยังไม ่เคยจัดท�า 
			งบการเงินตาม	TFRSs	มาก่อน	เป็นต้น
•	 ได้ปฏิบัติตาม	 TFRSs	 แต่ไม่ได้มีค�าอธิบาย 
			อย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติไว้
•	 ได ้แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่าได ้ปฏิบัติ 
	 	 ตาม	 TFRSs	 บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 เช่น 
			ใช้มาตรฐาน	TFRS	for	NPAEs	+	TAS	19/ 
			TAS	7/TAS	24	เป็นต้น	
•	 จัดท�าภายใต้ข้อก�าหนดอื่นท่ีไม่สอดคล้องกับ	 
			TFRSs	และใช้	TFRSs	บางฉบับ
•				จดัท�าภายใต้ข้อก�าหนดอืน่และได้มกีารกระทบ 
				ยอดจ�านวนเงนิบางรายการให้เป็นจ�านวนเงิน 
			ที่จัดท�าขึ้นภายใต้	TFRSs

2.วัตถุประสงค์ใช้ 
   ภายในกิจการ

•		จัดท�างบการเงินภายใต้	TFRSs	เพื่อใช้ภายใน 
กิจการเท่านั้น	 โดยไม่ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให  ้
เจ้าของกิจการหรือผู้ใช้งบการเงินภายนอก 

		อื่น	ๆ	ใช้ประโยชน์

3.เพื่อวัตถุประสงค ์
  ของบริษัทใหญ่

•	 จัดท�าส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงาน 
			ภายใต้	TFRSs	เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�า 
	 	 งบการเงินรวม	 โดยไม่ได้จัดท�างบการเงิน 
	 	 ที่ สมบูรณ ์ตามที่ก� าหนดไว ้ ใน	 TAS	 1 
			เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

4. ไม ่ ได ้น� า เสนอ 
งบการเงินงวดก่อน

•	 กิจการไม่ได้จัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
			งวดก่อน

ค�าตอบ : มาตรฐานฯ	 ฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย 
กบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	
2562	เป็นต้นไป

ค�าตอบ : เนื่องด้วยมาตรฐานฯ	 จะมีการก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับ 
การปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังและข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติได ้
(ตามตารางด้านล่าง)	ส่งผลให้การเปลีย่นแปลงมาใช้	TFRS	ส�าหรับกจิการ
มีความง่ายมากข้ึนจากเดิม	 รวมถึงต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลง	
ตัวอย่างเช่น

ค�าถามที่ 1: TFRS 1 เกี่ยวกับเรื่องอะไร? 

ค�าถามที่ 2: TFRS 1 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง?

ค�าถามที่ 3: TFRS 1 จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่?

ค�าถามที่ 4: ประโยชน์ของ TFRS 1 คืออะไร?

	 เร่ืองของการรวมธุรกิจ:	 อาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
	 เรื่องการรวมธุรกิจ	 (TFRS	 3)	 โดยวิธีปรับย้อนหลังกับการรวม 
	 ธุรกิจในอดีต	 หมายถึง	 การรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ี 
	 เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs
	 เรื่องของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์:	 สนับสนุนแต่ไม่ได้ 

	 บังคับให้ปฏิบัติตาม	TFRS	2	กับ	
  	 Equity-settled:	 (ก)	 ตราสารทุนที่ออกในหรือก่อน 
	 	 	 วันที่	 1	 ม.ค.	 54	 และ	 (ข)	 ตราสารทุนท่ีออกหลัง 
	 	 	 วนัท่ี	1	ม.ค.	54	และใช้สิทธิก่์อนวนัทีเ่ปล่ียนแปลงมาใช้	TFRSs
  	 Cash-settled:	หนี้สินที่เกิดขึ้นจาก	TFRS	2	ที่จ่ายช�าระ 
	 	 	 ก่อนวนัที	่1	ม.ค.	54	หรอืจ่ายช�าระก่อนวนัทีเ่ปลีย่นแปลง 
	 	 	 มาใช้	TFRSs
	 เร่ืองของมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน	 (Deemed	 cost):	 อาจเลือก 

	 วัดมูลค่ายุติธรรมมาถือเป็นต้นทุน	 ส�าหรับที่ดิน	 อาคารและ 
	 อปุกรณ์	อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	และ	สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 
	 นั้น	ณ	วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs



	 จะเหน็ได้ว่า	TFRS	1	นีค้งเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบักจิการทีม่คีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลง
มาใช้	 TFRS	 (กิจการตามค�าตอบข้อที่	 2)	 ส่งผลให้กิจการเหล่านี้ลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นส�าหรับ 
การเก็บข้อมูลย้อนหลังในการจัดท�างบการเงิน	 เน่ืองจากข้อยกเว้นส�าหรับการปฏิบัติตามวิธีปรับ 
ย้อนหลังและข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติได้	 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะให้กิจการท�าการประเมินนับจาก 
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs	อย่างไรก็ตาม	กิจการที่จะเปลี่ยนแปลงจาก	TFRS	for	NPAEs	 เป็น	
TFRSs	 ยังคงต้องจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน	 3	 งวดเช่นเดิม	 และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่	TFRS	1	ก�าหนดไว้
	 สุดท้ายนี้...บทความข้างต้นเป็นเพียงการเล่าภาพรวมของร่าง	TFRS	1	 โดยในแต่ละเรื่อง/
ประเด็นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้เพิ่มเติม	 ดังน้ันสมาชิกทุกท่านควรเข้าไป
ศกึษาเพิม่เตมิส�าหรบัเนือ้หาของร่างมาตรฐานฯ	ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัช	ีรวมถึงเอกสารทีท่าง
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีได้ใช้ส�าหรบัการสัมมนาพจิารณ์ไปเมือ่วนัศุกร์ที	่29	มถินุายน	
2561	 ที่ผ่านมา	 ณ	 หอประชุม	 ศ.สังเวียน	 อาคาร	 C	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ใหม่) 
ถนนรัชดาภิเษก	ได้ที่	>>	http://www.fap.or.th/Article/Detail/81574

ข้อยกเว้นที่ก�าหนด
(Mandatory Exceptions)

ข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติ
(Optional Exemptions)

•	 การประมาณการ
•	 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
	 และหนี้สินทางการเงิน
•	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
•	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
•	 การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่า 
	 สินทรพัย์ทางการเงนิ
•	 การด้อยค่าสนิทรพัย์ทางการเงิน
•	 อนุพันธ์แฝง
•	 เงินกู้ยืมจากรัฐบาล

•	 การรวมธุรกิจ	
•	 รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์	
•	 สัญญาประกันภัย
•	 มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน
•	 สัญญาเช่า
•	 ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม
•	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และ 
	 การร่วมค้า
•	 สนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทัย่อยบรษิทัร่วม 
	 และการร่วมค้า
•	 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
•	 การก�าหนดรายการเครื่องมือทางการเงิน 
	 ที่รับรู้ก่อนหน้า
•	 การวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
	 หรือหน้ีสินทางการเงินในการรับรู ้รายการ 
	 เมื่อเริ่มแรก
•	 หนี้สินเกี่ยวกับการรื้อถอนสินทรัพย์ท่ีรวมอยู ่
	 ในต้นทุนของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
•	 สนิทรพัย์ทางการเงนิหรอื	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
	 ที่บันทึกรายการตาม	TFRIC	12
•	 ต้นทุนการกู้ยืม
•	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
•	 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
•	 การร่วมการงาน
•	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 
	 เหมืองผิวดิน
•	 การก�าหนดส�าหรับสัญญาจะซื้อหรือสัญญา 
	 จะขายของรายการทีไ่ม่ใช่รายการทางการเงนิ

หมายเหตุ: ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้



เรื่องที่ท่านควรรู้...

 “วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ TFRSs”	หมายถึง	การเริ่มต้นของงวดแรกสุดที่กิจการน�าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในงบการเงินที่กิจการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็นครั้งแรก	 ตัวอย่างเช่น	 กิจการเปล่ียนมาใช้	 TFRS	 เป็นครั้งแรกส�าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุดวันที่	31	ธ.ค.	62	ดังนั้นวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRS	จะเป็นวันที่	1	ม.ค.	61

*เครดิตภาพ : น�ามาจากเอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานกลุ ่มเครื่องมือ 
	 ทางการเงิน	–	TAS	32,	TFRS	7	และ	TFRS	9	(เมื่อมีการประกาศใช้)
	 ส�าหรับรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 

	 (TFRS	15)

 เรื่องที่ 1 : วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ TFRSs

 เรื่องที่ 2: การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง

โดย.. อุดม ธนูรัตน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ 
และ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ	ผู้ช�านาญการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี


