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 สรุปเนือ้หาความรู้ 

ทศิทางการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ปี 2557-2558 

Roadmap ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจุบัน ทศิทางในอนาคต 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการทีม่ีส่วนได้เสียต่อ

สาธารณะ 
PAEs 

มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่

มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 

PAEs = TFRSs for PAEs 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียต่อ

สาธารณะ 
NPAEs 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับธุรกจิขนาดกลางและใหญ่ 

SMEs = TFRSs ส าหรับ SMEs 

มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับกจิการขนาดเลก็ 

NPAEs = TFRSs for NPAEs 



สถานภาพปัจจุบันและทศิทางของ TFRSs for PAEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรฐานฯ และตีความฯ ท่ีบงัคบัใชใ้นปี 2557 เป็นฉบบัท่ีสอดคลอ้งกบั 

IFRS Bound Volume 2012 

 ประกอบดว้ย 

o แม่บทการบญัชี 1 ฉบบั 

o TAS/TFRS(จดัท าตาม IFRS) 32 ฉบบั 

o TAS (ไทย) 6 ฉบบั + ตีความฯ(ไทย) 2 ฉบบั 

o ตีความฯ(จดัท าตาม IFRS) 17 ฉบบั 

o แนวปฏิบติัทางการบญัชี 6 เร่ือง 

 ฉบบัท่ีประเทศไทยยงัไม่ไดน้ ามาใช ้

o มาตรฐานฯกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32,TAS39,TFRS7) 

o มาตรฐานฯกลุ่ม Pack 5 

(TAS27(R),TAS28(R),TFRS10,TFRS11,TFRS12) 

o มาตรฐานฯ เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม (TFRS13) 

o มาตรฐานฯ เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม (TAS41) 

แผนการด าเนินงานดา้นการปรับปรุงมาตรฐานฯใน

ปี 2557 

 ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานฯใหเ้ป็นไปตาม 

IFRS BV 2013 (Blue Book) 

 ฉบบัท่ีปรับปรุงจะถูกเรียกวา่ “ปรับปรุง 2557” 

 ใหถื้อปฏิบติั 1 ม.ค. 2558 

ปี 2557 

 TFRS รวมถึงการตีความตามมาตรฐานฯ ท่ีบงัคบัใช ้1 ม.ค. 2558  equivalent to IFRS 

Bound Volume 2013 

 จะมีวงเลบ็ต่อทา้ยเป็น “ปรับปรุง 2557” 

 มาตรฐานฯฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิงมี 

o Pack 5 (TAS27(R),TAS28(R),TFRS10,TFRS11,TFRS12) 

o TFRS13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 มาตรฐานฯฉบบัเดิมท่ีมีการแกไ้ข 

o มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใน TAS 19 , TAS 1 

o ฉบบัอ่ืน ๆ เปล่ียนแปลงเพ่ือสะทอ้นเน้ือหาของมาตรฐานฉบบัใหม่และเปล่ียนการ

อา้งอิงมาตรฐานฉบบัอ่ืนๆ 

 มาตรฐานฯกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32, TAS 39 และ TFRS 7 แปลจาก Bound 

Volume 2009) ประกาศใชแ้ต่เป็น Optional 

 ยกเวน้ การบญัชีเกษตรกรรม (TAS 41) ซ่ึงคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้1 ม.ค. 59 

ปี 2558 



กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

 จดัท าข้ึนตามฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ Conceptual Framework for 
Financial Reporting (Bound volume 2013 Consolidated without early application) 

 เม่ือประกาศใชจ้ะยกเลกิ แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเพือ่วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วตัถุประสงคข์องรายงานทางการเงินเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไป (Chapter 1) 

 กิจการท่ีเสนอรายงาน (รอเพิ่มเติม) (Chapter 2) 

 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินท่ีมี

ประโยชน์ (Chapter 3) 

 ขอ้ความส่วนท่ีเหลือของแม่บทการบญัชี 

(ปรับปรุง 2552) (Chapter 4) 

ปรับปรุง 2557 

 วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

 

 

 ลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีก าหนดวา่ขอ้มูลในงบ

การเงินมีประโยชน์  

 ค านิยาม การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ

องคป์ระกอบท่ีประกอบข้ึนเป็นงบการเงิน 

 แนวคิดเก่ียวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน 

ปรับปรุง 2552 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั 

 ผูใ้ชห้ลกั – ผูล้งทุน ผูใ้หกู้ย้มืและเจา้หน้ีอ่ืน 

เพื่อประเมินมูลค่าของกิจการ =/= ฝ่ายบริหาร 

 การรายงานทางการเงิน – ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

สิทธิเรียกร้อง การเปล่ียนแปลงของทรัพยากร

และสิทธิเรียกร้อง การบญัชีเกณฑค์งคา้ง กระแส

เงินสด และการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 

ปรับปรุง 2557 

 

 ผูใ้ชห้ลายกลุ่ม ผูล้งทุน เจา้หน้ี รัฐบาล ลูกจา้ง 

ผูข้ายสินคา้ 

 

 

ปรับปรุง 2552 



 
ลกัษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินทีม่ปีระโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 2557 

 เขา้ใจได ้

 เก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจ+ความมี

สาระส าคญั 

 เช่ือถือได้ 

+เป็นตวัแทนอนัเท่ียง

ธรรม/เป็นกลาง/

ครบถว้น/เน้ือหาส าคญั

กวา่รูปแบบ/ 

ระมดัระวงั 

 เปรียบเทียบได ้

 

 

ปรับปรุง 2552 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

ความเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจ 

ความเป็นตวัแทนอนั

เท่ียงธรรม 

คุณค่าทางการ

พยากรณ์ 

คุณค่าทางการ

ยนืยนั 

ความครบถว้น 

ปราศจากขอ้ผิดพลาด

ท่ีมีสาระส าคญั 

ความเป็นกลาง 

ความสามารถ

เปรียบเทียบได ้

ความสามารถ

พิสูจน์ยนืยนัได ้

ความทนัเวลา 

ความสามารถ

เขา้ใจได ้



ทศิทางในการจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
             ปัจจุบนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยไดรั้บการจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ และอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศฉบบัรวมเล่มสีฟ้า 
(2012 Edition of the Bound Volume of IFRS Blue book) ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555   
             อยา่งไรก็ดี ในการก าหนดใหม้าตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบบัมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยนั้น 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูจ้ดัท ารายงานทางการเงิน ผูส้อบบญัชี 
หน่วยงานก ากบัดูแล นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ตลอดจนผูใ้ชร้ายงานทางการเงินกลุ่มอ่ืนๆ ดงันั้นคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีจึงเห็นควรใหก้ าหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องรายงานทางการเงินในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
   กลุ่มที ่1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาตรฐานการบญัชี (TAS) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบญัชี (SIC) ทั้งหมดท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตาม 2012 IFRS (Blue Book)  
                 จะมีผลบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
เป็นตน้ไป 
   กลุ่มที ่2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศ (IASB) ก าหนดใหมี้ผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไปนั้น  และจ าเป็นตอ้งน าไปปฏิบติัพร้อมกนัทั้ง 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
                (1) IFRS 10 Consolidated Financial Statements  
                (2) IFRS 11 Joint Arrangements  
                (3) IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities  
                (4) IAS 27 Separate Financial Statements  
                (5) IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures รวมทั้ง IFRS 13 Fair Value Measurement  
             ซ่ึงคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีเห็นควรก าหนดใหม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินในกลุ่มท่ีสองน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เป็นตน้ไป 
   กลุ่มที ่3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย TFRS 9 Financial Instruments 
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับประเทศไทยท่ีจดัท าข้ึนจาก  
               (1) IAS 32 Financial Instruments: Presentation  
               (2) IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement  
               (3) IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures  
            ซ่ึงแนวปฏิบติัทั้งหมด 5 ฉบบั ท่ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีอนุญาตใหกิ้จการสามารถน าขอ้ก าหนดของ
แนวปฏิบติัดงักล่าวไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากกนั ไม่ตอ้งน าไปปฏิบติัพร้อมกนัทั้ง 5 ฉบบั โดยใหข้ึ้นอยูก่บัความพร้อม
ของกิจการ ไดแ้ก่ 



               (1) แนวปฏิบติั เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
               (2) แนวปฏิบติั เร่ือง การรับรู้และวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  
               (3) แนวปฏิบติั เร่ือง อนุพนัธ์ทางการเงิน  
               (4) แนวปฏิบติั เร่ือง การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
               (5) แนวปฏิบติั เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
          โดยมาตรฐานในกลุ่มท่ีสามน้ียงัประกอบดว้ย TAS 41 เร่ือง เกษตรกรรม และ TFRS 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั ซ่ึง
มาตรฐานในกลุ่มน้ีทั้งหมดจะมีผลบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  
           นอกจากน้ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชียงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาเกณฑท่ี์เหมาะสมในการแบ่งประเภท
กิจการเพื่อก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ ตลอดจนอยูร่ะหวา่งการจดัท ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะขนาดกลางและขนาดยอ่ม(TFRS for SMEs) เพื่อใหเ้ป็นไป
ตาม IFRS for SMEs (2009) โดยคาดวา่จะก าหนดใหมี้ผลบงัคบัใชก้บักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะ
ก าหนดใหกิ้จการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะขนาดเล็กปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ TFRS for NPAEs ต่อไปหรือใหป้ฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัท่ีจดัท าข้ึนตาม Micro-sized entity guidance ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ (IASB) ยงัอยู่
ระหวา่งด าเนินการ 
            
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกจิการทีม่ีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 
กลุ่มท่ี 1 - มาตรฐานและการตีความท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตาม 2012 IFRS (Blue Book) จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2557  
กลุ่มท่ี 2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการ และ TFRS 13 จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
กลุ่มท่ี 3 - มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน TAS 41 และ TFRS 4 จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 
 

PACK 5 
TFRS 10  งบการเงินรวม 
TAS 27 (ปรับปรุง2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
TFRS 11  การร่วมการงาน 
TAS 28 (ปรับปรุง2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
TFRS 12  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 



แบบสรุปการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา 

ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม 

1. สรุปการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ปี 2557-2558 

สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ดังนี้ 
1. 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 
2. 131-201 การบญัชีขั้นตน้ 2 
3. 131-203 การบญัชีขั้นกลาง 1 
4. 131-301 การบญัชีขั้นกลาง 2 
5. 131-404 การบญัชีขั้นสูง 1 
6. 131-413 สัมมนาการบญัชีการเงิน 

 

อาจารยเ์บญจมาศ  ปานชยั 

ผูส้รุป 

13 สิงหาคม 2557 

 


