
เคล็ด (ไม่) ลับเคล็ด (ไม่) ลับ
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Update
ข่าวมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน
ตอนที่ 3

	 ทุกคนคงรู ้กันดีว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	(หรือหลายคน
เรยีกว่า	“TFRS”)		มคีวามส�าคญัอย่างไร
ส�าหรับการประกอบวิชาชีพด้านบัญช ี
ไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้ท�าบัญชี  ผู ้สอบบัญชี 
รั บอนุญาต/ผู ้ สอบบัญ ชีภาษีอากร 
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้บริหาร
หรือเจ้าของกิจการส�าหรับกิจการที่ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบั
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 
เน่ืองจากมาตรฐานฯ ที่ถือได้ว ่าเป็น
เสมือนคัมภีร์ที่จะบอกถึงกฎกติกาว่า 
เราต้องท�าอย่างไรกบัรายการทางบญัชีนัน้ ๆ  
บ้าง เช่น กิจการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 
เครือ่ง กจิการจะสามารถรบัรู้คอมพวิเตอร์
ในงบการเงินได้เมื่อไหร่ รับรู้ที่จ�านวนเงิน
เท่าใด และภายหลังใช้งานแล้วจะแสดง
มูลค่าใด และแสดงอย่างไร เป็นต้น 

 แต่ด้วย TFRS นัน้ 
มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน รวมถึงมีจ�านวน
หลายฉบบัและหลายเวอร์ชัน่ 
(ฉบบัปรบัปรงุ) จงึอาจส่งผล
ให้ผู้ใช้มาตรฐานฯ ส่วนใหญ่
เกิดความสับสน และคิดว่า 
เป็นเรื่องเข้าใจยาก และ 
รู ้ สึ กท ้ อตั้ ง แต ่ ยั ง ไม ่ ไ ด ้ 
เปิดอ่าน TFRS เลยด้วยซ�้า 

 วันน้ีฝ่ายวิชาการ
จงึขอน�าเสนอเคล็บ (ไม่) ลับ 
เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น 
การรายงานทางการเงิน 
ซึง่ได้รวบรวมประเดน็ค�าถาม 
มาจากสมาชิกที่ได้สอบถาม
กัน เข ้ ามา  เพื่ อช ่ วยให  ้
ผู้ใช้มาตรฐานฯ เข้าใจและ
สามารถน� ามาตรฐานฯ 
ไปใช้ได้จริงในการท�างาน 
รวมถึงผู้ที่ก�าลังอยู่ระหว่าง
การสอบ CPA จะได้ทราบว่า 
จะอ่าน TFRS ยังไงดีให้
ประหยัดเวลา สนุกและ
เพลิด เพลินกับการอ ่ าน 
TFRS

 หากพวกเราไม่มกีฎกตกิาทางบญัชี (มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน : TFRS) เป็นหลักการก�ากับไว้ รายการทางบัญชีต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นคงมีรูปแบบการรับรู้รายการที่หลากหลาย หรือเงื่อนไข 
การรบัรูร้ายการคงมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละกจิการสดุแล้วแต่ว่า 
รูปแบบหรือเงื่อนไขใดจะส่งผลให้งบการเงินที่จัดท�าขึ้นนั้นเป็นไป
ตามที่ผู้บริหารอยากเห็นหรือต้องการให้เป็น หากเป็นเช่นนั้นข้อมูล
ในงบการเงินคงไม่มีความหมายหรือไม่มีประโยชน์ต่อผู ้บริหาร 
นักลงทุน รวมถึงผู้ใช้งบการเงินอื่น ๆ ในการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้เอง 
TFRS จึงมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างมากต่อวิชาชีพบัญชีของเรา

เรามาลองคิดกันดูเล่น ๆ นะครับว่า



 ยกตัวอย่างเช่น

 หากกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(“กิจการ”) ต้องจัดท�างบการเงินส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการต้อง 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรบัปรงุ 2561 (ก่อนหน้า 1 ปี (ปีทีต้่องการ
จัดท�างบการเงิน ลบ 1) นั่นเอง

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที ่ 

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที ่ 

เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าการจัดท�างบการเงินแต่ละปีจะต้องใช้ TFRS 

ฉบับปรับปรุงปีใด ?

TFRS ออกฉบับปรับปรุงใหม่ทุกปี แบบนี้ผู้ใช้มาตรฐานฯ

ก็ต้องมานั่งอ่าน TFRS ทุกฉบับใหม่ทุกปีเลยสิ ?

 “ปรับปรุง xxxx” xxxx คือ ตัวเลขที่บอกว่า TFRS แปลจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ต่างประเทศปีใด 
เช่น ฉบับปรับปรุง 2561 หมายความว่า TFRS แปลจาก IFRS ตาม Bound 
Volume 2018 เป็นต้น

การจัดท�างบการเงินปีใด
เราจะต้องใช้	TFRS

ฉบับปรับปรุงก่อนหน้า	1	ปี
(ปีที่ต้องการจัดท�า

งบการเงิน	ลบ	1)	เสมอ

ใช่ครับ	ผู้ใช้มาตรฐานฯ
ต้องอ่าน	TFRS	ใหม่ทุกปี

แต่ไม่ใช่ว่าต้องเริ่มอ่าน	TFRS
ทุกฉบับ	รวมถึงในแต่ละฉบับ

ก็ไม่ใช่ว่าต้องอ่านใหม่
ทุกย่อหน้าครับ

DID
YOU
KNOW?

  แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉบับไหนและ
ย่อหน้าไหนบ้างที่ยังไม่จ�าเป็นต้องอ่าน ค�าตอบ
คือให้ดูที่หน้าที่เรียกว่า “ค�าแถลงการณ์” ซึ่งจะ
อยู่ด้านหน้าของ TFRS แต่ละฉบับ ซึ่งในแต่ละปี 
เราสามารถแบ่งกลุ่มของการปรับปรุง TFRS ได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ



รายการ (1)	กลุ่มปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิง
ปี	พ.ศ.

(2)	กลุ่มปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักการ	+	
ปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงปี	พ.ศ.

ข้อความที่ระบุอยู่ใน
ค�าแถลงการณ์

ความหมาย

สาเหตุของการปรับปรุง

“โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น” 
เท่านั้น

“TFRS ฉบบันัน้ไม่ได้มกีารเปล่ียนแปลง 
เน้ือหาใด ๆ ทั้งส้ิน (ทุกอย่างยังคง 
เ หมื อน เ ดิ ม กั บ ฉบั บป รับปรุ ง ป  ี
ก่อนหน้า)”

การปรับปรุ งของก ลุ ่ มนี้ จะ เป ็น 
การปรบัปรงุรปูแบบการอ้างองิปี พ.ศ. 
(ค�าว่า “ปรับปรุง xxxx”) ที่อยู่ตรงชื่อ
ของ TFRS เท่านั้น เช่น แก้ไขจากเดิม 
“ปรับปรุง 2560” เป็น “ปรับปรุง 
2561” เป็นต้น 

“โดยปรับปรุง/เพ่ิม/ตัดย่อหน้าที่ xxx และ
ปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น”

“TFRS ฉบับนั้นมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา
หรือหลักการจากฉบับปรับปรุงปีก่อนหน้า 
โดยการเปล่ียนแปลงนัน้จะมีอยูด้่วยกนั 3 รปูแบบ 
ประกอบด้วย (1) การปรบัปรุงย่อหน้าทีม่อียูเ่ดมิ 
(2) การเพิ่มย่อหน้าใหม่ และ (3) การตัด 
ย่อหน้าเดิม” บวกกับ “การปรับปรุงรูปแบบ
การอ้างอิงปี พ.ศ.”

การปรับปรุงของ 3 รูปแบบที่กล่าวข้างต้น 
มักเกิดขึ้นเนื่องจาก 2 สาเหตุ คือ

(1) มี TFRS ฉบับใหม่เกิดขึ้น: ส่งผลให้ TFRS  
 ที่เกี่ยวข้องต้องท�าการแก้ไขให้สอดคล้อง 
 กับ TFRS ฉบับใหม่

(2) TFRS ฉบับนั้นๆ มีการเพิ่มเติม/แก้ไข 
 หลกัการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัธรุกรรม หรอื 
 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติให้มากขึ้น

กลุ่มของการปรับปรุง TFRS แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้



TFRS ออกฉบบัปรับปรุงใหม่ทกุปี แบบนีผู้้ใช้มาตรฐานฯ ก็ต้องมานัง่อ่าน TFRS ทกุฉบบัใหม่ 

ทุกปีเลยสิ ?

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที ่  ต่อ

DID
YOU
KNOW?

 ในเว็บไซต ์ของสภาวิชาชีพบัญชี 
มีสรุปการปรับปรุง TFRS ในแต่ละปี โดยแบ่ง 
ออกเป็นกลุ่มของการปรับปรุง พร้อมบทสรุป
ของการปรับปรุงในแต่ละฉบับ เพื่อให้ผู ้ใช้ 
มาตรฐานฯ สามารถท�าความเข้าใจล่วงหน้าก่อน
วันมีผลบังคับใช้จริง สามารถดูได้ในส่วนของ 
“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามลิงก ์
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/94713

 การท่ีท่านรู ้ว ่า TFRS ที่ปรับปรุง 
ในแต่ละปีนัน้อยูใ่นกลุม่ใดระหว่างกลุม่ (1) หรอื 
(2) จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการศึกษา
และท�าความเข้าใจ เพราะท่านรู้แล้วว่าจะให้
ความส�าคัญและเวลาศกึษากบักลุ่ม (2) มากกว่า 
(เพราะกลุ่ม (1) ไม่ได้ปรับปรุงใด ๆ เลยนี่หน่า)

(1) นอกจากค�าแถลงการณ์จะบอกกลุ่มของ 
 การปรับปรุงแล้ว ประโยชน์แฝงที่ตามมา  
 คือ เวลาเราอ่าน TFRS เราไม่จ�าเป็น 
 ต้องอ่านเริ่มต้นที่ย่อหน้า 1 ใหม่ทุกครั้ง 
 (ซึง่เป็นย่อหน้าทีท่กุคนน่าจะจ�ากนัได้มากสดุ) 
 แต่จะอ่านเฉพาะย่อหน้าที่มีการปรับปรุง/  
 เพิม่/ ตดัย่อหน้า ทีร่ะบอุยูใ่นค�าแถลงการณ์ 
 กเ็พยีงพอแล้ว (****แต่จะท�าแบบท่ีผมบอกได้ 
 คุณต้องเคยอ่านและเข้าใจ TFRS ฉบับนั้น 
 จนจบเล่มมาสักครั้งก่อนนะครับ คุณถึง 
 สามารถท�าแบบที่ผมบอกได้)

(2) ประโยชน์อีกข้อคือ ค�าแถลงการณ์จะช่วย 
 บอกคุณว่าตอนน้ี TFRS ที่คุณอ่านอยู่นั้น 
 แปลมาจาก IFRS ของ Bound volume ใด  
 เพื่อที่คุณจะได้น�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�า 
 งบการเงินได้ถูกรอบปีบัญชีครับ (ถ้างง.. 
 ลองย้อนกลับไปอ่าน เคล็ด(ไม่)ลับ เรือ่งที ่1  
 นะครับ)   

TFRS มีความซับซ้อน เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะ เราจะมีวิธีการใช้งาน

อย่างไรเวลาที่เรามีปัญหาในทางปฏิบัติ ?

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที ่  

เราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหา
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบัญชี
ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ	TFRS	

ฉบับใด	หลังจากนั้น	ก็ไปพิจารณา
ต่อว่าปัญหาดังกล่าว

อยู่ในส่วน	(องค์ประกอบ)
ใดของ	TFRS	ฉบับนั้น

 TFRS โดยส่วนใหญ่แล้ว TFRS คือหนังสือหนึ่งเล่มที่จะมีโครงสร้างของเนื้อหาที่คล้ายคลึง
กันในแต่ละเล่มซึ่งโครงสร้างเนื้อหาของ TFRS โดยส่วนใหญ่ จะมีประกอบด้วย 

ขอบเขต ค�านิยาม การรับรู้รายการ

การตัดรายการการวัดมูลค่าในภายหลังการวัดมูลค่าเพื่อเริ่มแรก

การเปิดเผยข้อมูลและ 

การแสดงรายการ
เรื่องอื่น ๆ

“ค�าแถลงการณ์” มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด 



TFRS มีความซับซ้อน เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะ เราจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรเวลาที่เรามี

ปัญหาในทางปฏิบัติ ?

 เนื่องด ้วยความซับซ ้อนและ 
ความยากของ TFRS ดังนัน้ คณะอนกุรรมการ 
ด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้ 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
จึ ง ไ ด ้ จั ดท� า คู ่ มื อ อ ธิบายมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน (“ซึ่งไม่ถือเป็น
ส ่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน”) ให ้เป ็นไปตาม TFRS 
ฉบับปรับปรุงที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงได้
จัดท�าตัวอย่างประกอบความเข้าใจต่าง ๆ 
หลายเรือ่ง หากท่านรูส้กึว่าอ่าน TFRS แล้ว 
ยงัไม่เข้าใจ ลองมาอ่านคู่มอือธบิายฯ ดนูะครบั 
อาจท�าให้เข ้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี ้
ท่านสามารถดูคู่มืออธิบายฯ ได้ในเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี ตามลิงก์ http://www.
tfac.or.th/Article/Detail/67456

 หวังว ่าบทความนี้จะเป ็นประโยชน ์กับผู ้ ใช ้มาตรฐานฯ 
ในการน�า TFRS ไปใช้งานจรงิกันนะครบั ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชอีย่างเรา ๆ  
คงหลีกเลีย่ง TFRS กนัไม่ได้ ดงันัน้ลองหนัมาเผชญิหน้าและหาทางรับมือ
กันดีกว่านะครับ ซึ่งหากเราจินตนาการว่า TFRS เหมือนหนังสือนวนิยาย
เล่มหนึ่งที่มีตัวละครแต่ละตัวว่าจะหมายถึงอะไร และคิดต่อว่าเมื่อไหร่ 
ทีต่วัละครแต่ละตวัจะรบัรูร้ายการได้ มกีารวดัมลูค่าอย่างไร และตดัรายการ
เม่ือไหร่ จนกระทั่งถึงการเปิดเผยข้อมูล เราก็สามารถเข้าใจมาตรฐาน 
ฉบับนั้นได้ 

	 แม้ว่า	 TFRS	 จะยากแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนท�าได้	 สุดท้าย
อยากฝากไว้เพียงแค่ว่า	 “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”	
ฉันใด	 “การอ่าน	 TFRS	 ให้เข้าใจภายในวันเดียวก็ไม่สามารถท�าได้”	
ฉันนั้น	ดังนั้นต้องท�าความเข้าใจและใช้เวลา	รวมถึงหมั่นใช้งาน	TFRS 
บ่อย	ๆ	นะครับ

  โดย...ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที ่  ต่อ

 ซ่ึ ง ห า ก เร า เข ้ า ใจ ว ่ า  T F R S 
มีองค ์ประกอบใดบ ้าง เวลาใช ้งานจริง 
ตอนเกดิปัญหาในทางปฏบิตั ิเราจะสามารถวิง่ 
ไปหาค�าตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น “กิจการมีธุรกรรมบัญชีอยู่ 1 รายการ 
ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนในกิจการมาก่อนเราลองมาดู
เคล็ด (ไม่) ลับ”

ขั้นแรก

เราต้องวิเคราะห์เนื้อหา
ของรายการก่อนว่าเรื่องดังกล่าว

น่าจะเกี่ยวกับ TFRS ฉบับใด 
เช่น เรื่อง การรับรู้รายได้
เราก็ต้องอ่านมาตฐาน

การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

ขั้นสอง

หลังจากนั้นก็ไปในส่วนของ 
“ขอบเขต” และ “ค�านิยาม” 
ซึ่งจะระบุถึงความหมายของ

ตัวละครของมาตรฐานฉบับนั้น 
เพื่อให้มั่นใจว่า รายการของเรา

ต้องใช้ TFRS ฉบับนี้จริง ๆ 
ใช่หรือไม่

ขั้นสาม

หากค�าตอบในขั้นสอง คือ
“ใช่” เราก็ไปหาค�าตอบ

ในสิ่งที่เราอยากรู้ เช่น จะรับรู้
รายการได้เมื่อใด วัดมูลค่าเท่าไหร่ 
และอย่างไร ตัดรายการเมื่อไหร่ 

รวมถึงเราจะต้องเปิดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินอย่างไร

DID
YOU
KNOW?


