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(Thai Accounting Standards-Setting Committee)
วัตถุประสงค์
พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้มีคุณภาพ สามารถเข้าใจได้ น�ำมาถือปฏิบัติได้ และเป็นที่ยอมรับ
ในมาตรฐานระดับสากล

การก�ำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินท�ำอย่างไร
• การก�ำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระที่มีความรู้และความสามารถ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติทางบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและ
การลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแลทั้งภาครัฐและตลาดทุน รวมถึงมุมมองจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
• มีการกลั่นกรองและให้ข้อสังเกตปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�ำไปปฏิบัติจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งเป็นกรรมการที่อิสระที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติ
ทางบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุน และหน่วยงานก�ำกับดูแลทั้งภาครัฐ
และตลาดทุน
• ร่างมาตรฐานการรรายงานทางการเงินมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไชต์และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะชน
โดยผ่านกระบวนการจัดท�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส (due process)
• การก�ำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก�ำหนดให้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานก�ำกับดูแล ผู้ปฏิบัติทางบัญชี
ผู้ใช้งบการเงิน และส�ำนักงานสอบบัญชี
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ประวัติของการก�ำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปี 2542

สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ได้ ก� ำ หนดให้ ใช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Accounting Standards Committee
(IASC)) เป็ น เกณฑ์ ใ นการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี
ของประเทศไทย โดยใช้ อ ้ า งอิ ง จากมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่างประเทศ ฉบับปี 1993-1998

ปี 2545

คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชีได้มีการประกาศ
การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่
บริษัทมหาชนจ�ำนวน 7 ฉบับ

ปี 2550-2551

คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตาม
IFRS Bound Volume 2006

ปี 2554

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริม่ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2552
ซึง่ เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2009 ยกเว้นมาตรฐาน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มประกันภัย กลุ่มเกษตรกรรม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน และคณะกรรมการก�ำหนด
มาตรฐานการบั ญ ชี ได้ จั ด ท� ำ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS
for NPAE) ซึ่งก�ำหนดกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ปี 2557

คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตาม
IFRS Bound Volume 2013 ซึ่งให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ยกเว้นมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน กลุ่มเกษตรกรรม และกลุ่มประกันภัย

ปี 2552

คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชีได้เริ่มปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีของไทยให้เป็นไปตาม IFRS Bound
Volume 2009 ซึ่งให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ยกเว้นมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มประกันภัย กลุ่มเกษตรกรรม ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน

ปี 2555

คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตาม
IFRS Bound Volume 2012 ซึ่งให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน กลุ่มเกษตรกรรม และกลุ่มประกันภัย

ปี 2558

คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตาม
IFRS Bound Volume 2015 ซึ่งให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ยกเว้นมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการน�ำมา IFRS มาถือ
ปฏิบัติ หลังจากวันบังคับใช้ของ IFRS เพียง 1 ปี โดย
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมีแผนจะก�ำหนดให้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
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โครงสร้างการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการก�ำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี

ก�ำกับดูแลการก�ำหนดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี

บริหารจัดการก�ำหนดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรฐานการบัญชี

ก�ำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดท�ำแนวปฏิบัติทางบัญชี
ของบริษัทในตลาดทุน
คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ
(IFRS for SMEs)
คณะท�ำงานศึกษาการน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรมมาถือปฏิบัติในประเทศไทย
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