
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รูปแบบใหม่ในการปรับปรุง

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS for NPAEs

(สำำ�หรัับรัอบรัะยะเวล�บัญชีีทีี่�เร่ั�มในหรืัอหลังวันทีี่� 1 มกรั�คม 2563)

 ปี ี2020 ใกล้้จะสิ่่�นสิ่ดุล้งแล้้ว ซึ่่�งเปีน็สิ่ญัญ�ณบอกให้เรู้�รู้้ว่้� 

“ฤด้งบ” ของเรู้�ก็ใกล้้ข่�นม�ด้วยเช่่นกัน วันน่�ผมจ่งอย�กจะเช่่ญช่วน 

ทุี่กท่ี่�นม�อัพเดต้ถ่ึงคว�มคืบหน้�ของม�ต้รู้ฐ�นก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่น 

รู้วมถ่ึงอย�กจะม�เล่้�ถ่ึงรู้้ปีแบบของม�ต้รู้ฐ�นก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่น 

ที่่�เปีล้่�ยนแปีล้งไปี เพ่อสิ่ม�ช่่กจะได้ล้ดโอก�สิ่ข้อผ่ดพล้�ดในก�รู้ใช่้ง�น

ที่่�อ�จจะเก่ดข่�น (อย�กให้ทีุ่กท่ี่�นได้ล้องอ่�นกันด้นะครัู้บ ว่�ที่ำ�ไมแล้ะ

เพรู้�ะอะไรู้เรู้�ต้้องเปีล้่�ยนครู้ับ) 

ส่่วนแรก: ฝ่่ายวิิชาการขอมาเล่่าให้้ฟัังถึึงควิามคืบห้น้้าเก่�ยวิกับ
มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ทั�ง 2 ระดัับ คือ มาตรฐาน้การรายงาน้
ทางการเงิน้ (TFRS) ท่�จะใช้สำำาห้รับการจัดัทำางบการเงิน้ของปีี 2564  
แล่ะมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้สำำาห้รับกิจการท่� ไม่ม่ส่ำวิน้ 
ได้ัเส่ำยสำาธารณะ (TFRS for NPAEs) ท่�จะใช้สำำาห้รับการจัดัทำางบการเงิน้
ของปีี 2563

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS

(สำำ�หรัับรัอบรัะยะเวล�บัญชีีทีี่�เร่ั�มในหรืัอหลังวันทีี่� 1 มกรั�คม 2564)

• แปีล่มาจาก IFRS (Bound volume 2020)
• Bound volume น่้�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงทั�งห้มดั 4 เรื�อง 
 รวิม 17 ฉบับ ได้ัแก่ 

• ยังถืึอปีฏิิบัติตาม TFRS for NPAEs (ฉบับเดิัมท่�ม่ทั�งห้มดั 22 บท 
 ซึึ่�งใช้มาตั�งแต่ 1 มกราคม 2554)  
• ม่ปีระกาศสำภาวิิชาช่พฉบับให้ม่ เรื�องการวัิดัมูล่ท่�ดิัน้ อาคารแล่ะ 
 อุปีกรณ์ (เพิ�มวิิธ่การต่ราคาให้ม่) แล่ะการวัิดัมูล่ค่าอสัำงห้าริมทรัพย์ 
 เพื�อการล่งทุน้ (เพิ�มวิิธ่มูล่ค่ายุติธรรม)

• ม่ “กรอบแน้วิคิดัสำำาห้รับการรายงาน้ทางการเงิน้” ให้ม่มาใช้ 
 แทน้ฉบับเดิัม แล่ะได้ัปีระกาศล่งใน้ราชกิจจานุ้เบกษาแล้่วิ
• ฉบับท่�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงทั�งห้มดัได้ัปีระกาศ 
 ล่งราชกิจจานุ้เบกษาแล้่วิ
ดููข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิม (ฉบับปรัับปรุัง 2563) ไดู้ทีี่�เว็บไซต์ิสำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ติ�มล่งค์ >> 
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612

1. Bound volume 2020 ม่คว�มหม�ยอะไรู้กับเรู้�?

2. กรู้อบแนวค่ดสิ่ำ�หรู้ับก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่นฉบับเด่มคือ 

 ฉบับไหนนะ?

3. ก�รู้ปีรู้ับปีรูุ้ง/ก�รู้แก้ไขของม�ต้รู้ฐ�นฯ ในแต้่ล้ะปีี จะสิ่�ม�รู้ถึ 

 ศึ่กษ�หรู้ือห�ข้อม้ล้จ�กที่่�ใดได้บ้�ง?

1. เข้าเว็ิบไซึ่ต์ www.ifrs.org 
2. เข้าท่�เมนู้ Projects >> Completed projects 
3. เลื่อก project ท่�สำน้ใจ 
4. เลื่อกเมนู้ “Supporting material”

ตอบ ปีกติทาง IFRS จะม่การออกเอกสำาร “Project Summary and  
 Feedback Statement” ใน้แต่ล่ะ Project เพื�อเผยแพร่ 
 ให้้ได้ัศึกษากัน้ถึึงการเปีล่่�ยน้แปีล่ง (สำำาห้รับวิิธ่การเข้าดูัได้ั 
 ท่� ด้ัาน้ล่่าง) ห้รือท่าน้สำมาชิกสำามารถึเข้ามาศึกษาสำรุปี 
 การเปีล่่�ยน้แปีล่งของมาตรฐาน้ฯ แต่ล่ะฉบับได้ัท่�เว็ิบไซึ่ต์ 
 สำภาวิิชาช่พบัญช่ใน้ส่ำวิน้ของมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ 
 ฉบับปีรับปีรุงปีีนั้�น้ ๆ  

ตอบ 2020 = พ.ศ. 2563 ดัังนั้�น้จึงบอกให้้เรารู้ว่ิามาตรฐาน้ฯ น่้� 
 จะน้ำามาใช้สำำาห้รับงบการเงิน้ของรอบระยะเวิล่าบัญช่ 2564

ตอบ กรอบแน้วิคดิัสำำาห้รับการรายงาน้ทางการเงนิ้ (ปีรับปีรุง 2558)

ดููรั�ยละเอียดู “ปรัะก�ศ” ไดู้ทีี่�เว็บไซต์ิสำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ติ�มล่งค์ >> 
https://www.tfac.or.th/upload/9414/5YnH8XYCeS.PDF

วิธีีการเข้้าไปค้้นหาข้้อมููล

“Project Summary and Feedback Statement”

การแก้ไข/การปรับปรุง มาตรฐานฯ ที่่�ได้้รับผลกระที่บ

การปีรับปีรุงการอ้างอิง 
กรอบแน้วิคิดัใน้มาตรฐาน้ 
การรายงาน้ทางการเงิน้

TAS 1, TAS 8, TAS 34, 
TAS 37, TAS 38, TFRS 2, 
TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, 
TFRIC 19, TFRIC 20, 
TFRIC 22, TSIC 32

คำานิ้ยามของธุรกิจ TFRS 3

คำานิ้ยามของควิามม่ 
สำาระสำำาคัญ

TAS 1, TAS 8, TAS 10, 
TAS 34, TAS 37

การปีฏิิรูปีอัตราดัอกเบ่�ย
อ้างอิง

TFRS 7, TFRS 9, แน้วิปีฏิิบัติ
ปีระกัน้ฯ



ที่่�ม�ที่่� ไปีของก�รู้แก้ ไข

ผล้กรู้ะที่บของก�รู้จัดที่ำ�ในรู้้ปีแบบเด่ม

 เพื�อให้้ทุกคน้ได้ัทราบว่ิาทำาไมเราต้องเปีล่่�ยน้รูปีแบบของ 
TFRS ผมจึงขอเริ�มจากท่�มาท่�ไปีของการแก้ไขกัน้ก่อน้น้ะครับ 
ห้ล่ายท่าน้คงทราบกัน้ด่ัวิ่าปีกติแล้่วิใน้แต่ล่ะปีีจะม่มาตรฐาน้ฯ 
เพ่ยงไม่ก่�ฉบับท่�ได้ัรับผล่กระทบเนื้�องจากม่การแก้ไข/การปีรับปีรุง

แล้้วที่ำ�ไมสิ่ภ�ว่ช่�ช่่พบัญช่่ยังคงต้้องนำ�ม�ต้รู้ฐ�นฯ 

ที่กุฉบบัปีรู้ะก�ศึล้งรู้�ช่กจ่จ�นเุบกษ�ใหม ่(กลุ่้มที่่� 1 + 

กลุ้่มที่่� 2) ในทีุ่ก ๆ ปีี รู้วมกันปีีล้ะปีรู้ะม�ณ 60 ฉบับ

ค้ำาตอบ: ห้ากคน้ท่�ได้ัติดัตามข่าวิสำารเก่�ยวิกับมาตรฐาน้ฯ จะทราบว่ิา 
 ใน้อด่ัตมาตรฐาน้ฯ ทุกฉบับจะม่คำาต่อท้ายว่ิา “(ฉบับ 
 ปีรับปีรุง 25xx)” เพื�อบอกให้้เรารู้อย่างชัดัเจน้ว่ิามาตรฐาน้ฯ น่้� 
 แปีล่จากต่างปีระเทศ Bound volume ใดั ทำาให้้สำามารถึ 
 น้ำาไปีใช้ได้ัง่าย (เพราะเมื�อทราบ Bound  volume เราก็จะรู้ว่ิา 
 ต้องน้ำาไปีใช้ปิีดังบปีีใดั) แล่ะโอกาสำใน้การใช้งาน้ผิดัพล่าดั 
 ก็จะม่น้้อยรวิมถึึงมาตรฐาน้ฯ แต่ล่ะฉบับจะม่การอ้างอิง 
 ระห้ว่ิางกัน้ไปีมา น่้�จึงเป็ีน้สำาเห้ตุท่�สำภาวิิชาช่พจึงต้อง 
 ปีระกาศมาตรฐาน้ฯ ให้ม่ยกชุดั (กลุ่่มท่� 1 + กลุ่่มท่� 2) 
 ใน้ทุก ๆ ปีี 

ส่่วนส่อง: น้อกจากสิำ�งท่�ต้องรู้สำำาห้รับมาตรฐาน้การรายงาน้ 
ทางการเงิน้ ใน้แต่ล่ะระดัับข้างต้น้แล้่วิ ผมตั�งใจจะมาเล่่าให้้กับสำมาชิก
ทุกท่าน้ฟััง (โดัยเฉพาะกลุ่่มคน้ท่�ต้องใช้มาตรฐาน้การรายงาน้การเงนิ้ 
(TFRS)) ถึึงรูปีแบบของ TFRS ท่�เปีล่่�ยน้แปีล่งไปีจากเดิัม เพื�อท่�ว่ิา 
เวิล่าน้ำามาตรฐาน้ฯ ไปีใช้จะได้ัม่ควิามเข้าใจเพิ�มมากขึ�น้ครับ

1. ปีรู้ะก�ศึสิ่ภ�ว่ช่�ช่่พบัญช่่น่�บังคับให้ทุี่กก่จก�รู้ต้้องที่ำ� 

 หรู้ือไม่?

2. เรู้่ยนจบม�หล้�ยปีีแล้้ว จำ�ไม่ได้ว่�ว่ธี่ก�รู้ต้่รู้�ค�ใหม่ 

 (สิ่ำ�หรู้ับ PPE) หรืู้อว่ธ่ีวัดม้ล้ค่�ยุต้่ธีรู้รู้ม (สิ่ำ�หรู้ับ IP) 

 จะห�ต้ัวอย่�งได้จ�กที่่�ไหน อย่�งไรู้? 

ตอบ ท่าน้สำามารถึดัาวิน์้โห้ล่ดัตัวิอย่างปีระกอบควิามเข้าใจได้ัท่� 
 เว็ิบไซึ่ต์สำภาวิิชาช่พบัญช่ ตามลิ่งค์ >> 
 https://bit.ly/3mlJXLe

ตอบ ไม่บังคับให้้ทำา เป็ีน้เพ่ยงทางเลื่อกเท่านั้�น้ ห้ากกิจการ 
 ปีระสำงค์จะวัิดัมูล่ค่าด้ัวิยราคาทุน้ก็ยังสำามารถึทำาได้ั

กลุ่่มท่� 1: TFRS
ท่�ม่การแก้ไข/
การปีรับปีรุง

กลุ่่มท่� 2: TFRS
ท่�ไม่ได้ัรับ
ผล่กระทบใดั ๆ

TFRS
ทุุกฉบัับั

หม�ยเหตุิ: กลุ�มทีี่� 2 เป็นก�รัแก้ไข้เพีิ่ยงก�รัเปลี�ยนแปลงเลข้ พิ่.ศ. ทีี่�อยู�ในวงเล็บ 
“(ฉบับปรัับปรุัง 25xx)” เที่��นั�น

1. ผู้ใช้มาตรฐาน้ฯ ท่�ไม่รู้ถึึงท่�มาท่�ไปีมักเกิดัควิามตื�น้ตระห้น้กวิ่า 
 มาตรฐาน้ฯ ม่การปีรับปีรุงเป็ีน้จำาน้วิน้มากใน้แต่ล่ะปีี (ซึึ่�งตามจริง 
 ปีรับปีรุงเฉพาะกลุ่่มท่� 1 เท่านั้�น้)
2. สิำ�น้เปีลื่องเวิล่าแล่ะทรัพยากร เพราะมาตรฐาน้ฯ ทั�งห้มดัจะต้อง 
 ดัำาเนิ้น้การตามขั�น้ตอน้การจัดัทำามาตรฐาน้ (Due Process) เห้มือน้กัน้ 
 (ไม่ว่ิาจะเป็ีน้กลุ่่มท่� 1 ห้รือกลุ่่มท่� 2)

 ด้ัวิยผล่กระทบจากการจัดัทำา TFRS ใน้รูปีแบบเดิัมข้างต้น้ 
สำภาวิิชาช่พบัญช่จึงทำาการปีรับปีรุงรูปีแบบของ TFRS เพื�อล่ดัผล่กระทบ 
ให้้น้้อยล่ง วัิน้น่้�ผมจึงขอสำรุปีให้้กับสำมาชิกทุกท่าน้ได้ัทราบกัน้ครับ

เรู้่องที่่� 1 หน้� “คำ�แถึล้งก�รู้ณ์”/ หน้� “คำ�นำ�”

คว�มสิ่ำ�คัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้ 2 เรื�อง คือ มาตรฐาน้ฯ ท่�ถืึออยู่น่้� 
 (1) แปีล่จากต่างปีระเทศ Bound volume ใดั ซึึ่�งผล่ก็คือจะทำาให้้ 
  เรารู้ว่ิา “ใช้สำำาห้รับการปิีดังบการเงิน้ปีีใดั”
 (2) ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงจาก Bound  volume ก่อน้ห้น้้าใน้ยอ่ห้น้้า 
  ใดับ้าง (เพิ�ม/ปีรับปีรุง/ล่บ) แล่ะเป็ีน้การแก้ไขเนื้�องจากอะไร

สิ่่�งที่่�เปีล้่�ยนแปีล้ง

เดิิม ใหม่

ชื�อเร่ยก “คำาแถึล่งการณ์” ชื�อเร่ยก “คำาน้ำา”

ถืึอเป็ีน้ส่ำวิน้ห้นึ้�งของมาตรฐาน้ฯ ไม่ถืึอเป็ีน้ส่ำวิน้ห้นึ้�งของ
มาตรฐาน้ฯ

แสำดังปีระวัิติการแก้ไข/ 
การปีรับปีรุงจาก Bound volume 
ก่อน้ห้น้้าเพ่ยง 1 ปีีเท่านั้�น้

แสำดังปีระวัิติการแก้ไข/ 
การปีรับปีรุงจาก Bound volume 
ก่อน้ห้น้้า โดัยเก็บปีระวัิติตั�งแต่ 
Bound volume 2019 
เป็ีน้ต้น้ไปี

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS for NPAEs

(สำำ�หรับัรัอบรัะยะเวล�บญัชีทีี่ี�เรั่�มในหรัอืหลงัวนัทีี่� 1 มกรั�คม 2563)



เรู้่องที่่� 2 วันที่่�ม่ผล้บังคับใช่้ (Effective date)

 พวิกผมห้วัิงว่ิาการปีรับปีรุงรูปีแบบ TFRS น่้�จะช่วิยให้้ผู้ใช้มาตรฐาน้ฯ รู้สึำกตื�น้ตระห้น้กน้้อยล่ง เพราะสำภาวิิชาช่พบัญช่จะปีระกาศ 
มาตรฐาน้ฯ ล่งราชกิจจานุ้เบกษาเฉพาะกลุ่่มท่� 1 (TFRS ท่�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุง) เท่านั้�น้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรูปีแบบ TFRS น่้�ก็อาจก่อให้้เกิดั
โอกาสำผิดัพล่าดัใน้การใช้มาตรฐาน้ฯ ไม่ถูึกต้องได้ั (ใช้ผิดัปีี) ดัังนั้�น้เพื�อล่ดัปัีญห้าควิามผิดัพล่าดัท่�อาจเกิดัขึ�น้ ผมขอแน้ะน้ำาให้้ท่าน้ตรวิจสำอบมาตรฐาน้ฯ 
ท่�จะน้ำาไปีถืึอปีฏิิบัติ ดัังน่้�

 1. ดัาวิน์้โห้ล่ดัมาตรฐาน้ฯ ท่�เว็ิบไซึ่ต์สำภาวิิชาช่พบัญช่ (ใน้ส่ำวิน้ของมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้) โดัยตรง ซึ่ึ�งทางเราจะแบ่งไว้ิ 
  เป็ีน้ปีี ๆ เพื�อให้้สำะดัวิกกับการใช้งาน้แล่ะล่ดัโอกาสำผิดัพล่าดั
 2. ตรวิจสำอบท่�ห้น้้า “คำาน้ำา” ของมาตรฐาน้ฯ ว่ิาเป็ีน้ Bound volume ใดั   

 ผมหวังว่�ที่่�ม�ที่่�ไปีของก�รู้แก้ไขรู้ป้ีแบบ TFRS จะช่ว่ยที่ำ�ให้สิ่ม�ช่ก่ได้เข�้ใจว�่เรู้�ม่คว�มจำ�เปีน็ที่่�จะต้อ้งแก้ไขรู้ป้ีแบบใหม่ของม�ต้รู้ฐ�นฯ 

เพ่อไม่ให้ทีุ่กคนเก่ดคว�มต้่นต้รู้ะหนกเหมือนครู้ั�งก่อน ๆ รู้วมถึ่งเพ่อคว�มรู้วมเรู้็วในก�รู้ออกม�ต้รู้ฐ�นฯ ให้รู้วดเรู้็วม�กข่�นครู้ับ

ความสำำาคัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้ว่ิา “มาตรฐาน้ฯ ท่�ถืึออยู่น่้�ม่ผล่บังคับใช้ตั�งแต่เมื�อใดั”

สิำ�งทุ่�เปล่ี่�ยนแปลี่ง

คว�มสิ่ำ�คัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้ว่ิามาตรฐาน้ฯ ท่�ถืึออยู่น่้�ม่ปีระวัิติการปีรับปีรุงใน้เรื�องใดับ้าง การปีรับปีรุงส่ำงผล่
ให้้เกิดัการปีรับปีรุง/การเพิ�ม/การล่บย่อห้น้้าใดั วัิน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้สำำาห้รับการปีรับปีรุงดัังกล่่าวิ
คือเมื�อไห้ร่ แล่ะการปีฏิิบัติใน้ช่วิงเปีล่่�ยน้แปีล่งสำำาห้รับการปีรับปีรุงนั้�น้ ๆ จะให้้ถืึอปีฏิิบัติอย่างไร

สิ่่�งที่่�เปีล้่�ยนแปีล้ง

เดิิม ใหม่

วัิน้ท่� ม่ผล่บังคับใช้จะม่การเปีล่่�ยน้แปีล่ง 
ใน้ทุก ๆ  ปีี ตามฉบับปีรับปีรุง Bound volume 
ของต่างปีระเทศแล้่วิบวิกห้นึ้�งปีี เช่น้ กรณ่ 
Bound volume 2020 วัิน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้ 
จะเป็ีน้ 1 มกราคม 2564 เป็ีน้ต้น้

วัิน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้ คือ “วัิน้ท่� 1 มกราคม 2563” 
(ไม่ม่การเปีล่่�ยน้แปีล่งตามฉบับปีรับปีรุง 
Bound volume ของต่างปีระเทศอ่กแล้่วิ)

สำาเห้ตุท่� ต้องเป็ีน้วัิน้ท่� 1 มกราคม 2563 
เพราะปีี 2563 เป็ีน้ปีีแรกท่�ปีระเทศไทยเราใช้
มาตรฐาน้ฯ ครบทุกฉบับตาม IFRS ทั�งห้มดั

เรู้่องที่่� 3 ปีรู้ะวัต้่ก�รู้ปีรู้ับปีรูุ้ง TFRS ที่่�อย้่ ในสิ่่วนของ “วันถึือปีฏ่บัต้่

แล้ะก�รู้ปีฏ่บัต้่ในช่่วงเปีล้่�ยนแปีล้ง” (ที่้�ยม�ต้รู้ฐ�นฯ)

เดิิม ใหม่

ย่อห้น้้าเห้ล่่าน่้�จะแปีล่แล่ะอยู่ใน้มาตรฐาน้ฯ 
เฉพาะปีีท่�ม่ผล่บังคับใช้เท่านั้�น้ ห้ลั่งจากปีีนั้�น้ 
เราจะแปีล่ย่อห้น้้าดัังกล่่าวิวิ่า “ย่อห้น้้าน่้� 
ไม่เก่�ยวิข้อง”
(ปัญห�คือผูู้้ใช้ีทีี่�จำำ�เป็นต้ิองจัำดูที่ำ�งบก�รัเง่น
ย้อนหลังหรืัอต้ิองก�รัศึกษ�/ที่รั�บปรัะวัต่ิ
ข้องก�รัปรัับปรุัง ต้ิองที่ำ�ก�รัค้นห�ข้้อมูล 
ดัูงกล��วดูว้ยตินเอง ดู้วยว่ธีีก�รัเปดิูม�ติรัฐ�นฯ 
ฉบับปรัับปรุังปีก�อน ๆ เอง)

ย่อห้น้้าเห้ล่่าน่้�จะแปีล่แล่ะอยู่ใน้มาตรฐาน้ฯ 
ตล่อดัไปี เพื�อแสำดังเปี็น้ปีระวิัติข้อมูล่ของ 
การปีรับปีรุงมาตรฐาน้ฯ ฉบับดัังกล่่าวิ 

ห้มายเห้ตุ: 
เราเริ�มเก็บปีระวัิติการปีรับปีรุงตั�งแต่ Bound 
volume 2019 เป็ีน้ต้น้ไปีครับ

โดูย  ฝ่่�ยว่ชี�ก�รั สำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ในพิ่รัะบรัมรั�ชูีปถััมภ์


